
 

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการดําเนินงานของบริษัท 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
เพื่อประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2537 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2538 และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนท่ี ชั้น 8 เลขท่ี 287 อาคาร         
ลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
2. การคา้หลกัทรัพย ์ 
3. การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน  
4. การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 
5. การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เนต  
6. ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
7.  ธุรกิจการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั เป็นบริษทัย่อยซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรั้บ
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประเภทการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีสาํนกังานใหญ่แห่งเดียว  
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั และบริษทัไดห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
ตามหนงัสืออนุมติัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ก.ล.ต.ธ.701/2552 
ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 ตามหนงัสืออนุมติัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.474/2554 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริษทัไดย้ื่นขอรับความเห็นชอบ
ระบบงานการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยูแ่ลว้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย
บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามหนังสือท่ี 
กลต.บธ.994/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 

ในปัจจุบนัธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุน และอาจมีการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยท่ี์ไม่เป็นการแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 
2.1 บริษทัจดัทาํงบการเงินน้ีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ในประเทศไทย โดยกาํหนดรูปแบบการนาํเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน” และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ท่ี สธ/ข/น. 53/2553 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553 เร่ือง “แบบงบการเงินสาํหรับ
บริษทัหลกัทรัพย”์  

2.2 งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ไดร้วมรายการของบริษทั และ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 78.33 และ ร้อยละ 75.34 
ตามลาํดบั โดยไดต้ดัรายการระหวา่งกนั และยอดคงเหลือท่ีเป็นสาระสาํคญัระหวา่งกนัออกแลว้ 

นอกจากนั้น งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ยงัไดร้วมส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัร่วม ซ่ึงไดม้าจากงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
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3. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัต ิ

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และ
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติัซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี            
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัแลว้ ซ่ึงไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งเป็นสาระสาํคญั 

4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกใหม่และปรับปรุงใหม่ทีป่ระกาศแล้วแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้  
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี 
1)  มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555)     งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและ 

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อย คาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัและบริษทัยอ่ยมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยเม่ือมาตรฐานดงักล่าวมีผล
บงัคบัใช ้โดยฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินใน
งวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานดงักล่าว 
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5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีได้

เปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี  

5.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
ค่านายหนา้ 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 
ค่าธรรมเนียมถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง ส่วนรายไดค่้าบริการถือเป็นรายไดต้ามอตัราส่วน
ของงานท่ีทาํเสร็จตามท่ีระบุในสญัญา 

ดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์
ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง เวน้แต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และ
ดอกเบ้ียบริษทัจึงหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดงักล่าวตามเกณฑค์งคา้ง   

กรณีดงัต่อไปน้ี ถือวา่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเกบ็เงินตน้และดอกเบ้ีย 
1) ลูกหน้ีทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัตํ่ากวา่มูลหน้ี 
2) ลูกหน้ีผ่อนชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซ่ึงคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย

ตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 
3) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและ

มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด 
4) ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา 
5) ลูกหน้ีอ่ืนท่ีคา้งชาํระดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 

เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 



 
- 6 - 

 
ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได ้
เม่ือมีการประกาศจ่าย 

ค่าใชจ่้าย  
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

5.2 ดอกเบ้ียเงินกูย้มื 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

5.3 การรับรู้และตดับญัชีสินทรัพยข์องลูกคา้ 
บริษทับนัทึกเงินท่ีลูกคา้วางไวก้บับริษทั เพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นระบบเครดิตบาลานซ์เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัเพื่อการควบคุมภายใน
ของบริษทัและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัไดต้ดัรายการดงักล่าวออกทั้งดา้นสินทรัพย์
และหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นของบริษทัเท่านั้น 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย ์เงินฝากประจาํท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีภาระผกูพนั 
ตัว๋เงินประเภทเผื่อเรียก และตัว๋เงินท่ีมีวนัถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวนัท่ี
ไดม้า ซ่ึงเป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

5.5 เงินลงทุนในตราสารหน้ี และตราสารทุน 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายทั้งท่ีถือไวเ้ป็นเงินลงทุนชัว่คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่า
ยติุธรรม บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยด์งักล่าวในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วน
ของเจา้ของ จนกระทัง่จาํหน่ายหลกัทรัพยจึ์งบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี และท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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การตดัจาํหน่ายบญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียแทจ้ริงซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย
น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัรายไดด้อกเบ้ียรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงตาม
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน  คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั และบนัทึก
อยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย และเงินลงทุนทัว่ไป
จะบนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ เม่ือราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการ
สุดทา้ยของงวดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทน
เสนอซ้ือล่าสุดของสมาคมตราสารหน้ีไทย 

5.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

5.7 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 
ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการชาํระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านสาํนกัหักบญัชีของ
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนั รวมถึงเงินท่ีนาํไปวางเป็นประกนักบัสาํนกัหกับญัชีแสดงเป็น
ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีสาํนกัหักบญัชี ซ่ึงเป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553 เร่ือง “แบบงบการเงิน
สาํหรับบริษทัหลกัทรัพย”์ 
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5.8 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์
และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี
ซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยเงินสดเป็นบญัชีท่ีลูกหน้ีจะตอ้งชาํระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย์
ใหบ้ริษทัภายใน 3 วนัทาํการและชาํระราคาค่าซ้ือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหบ้ริษทัภายใน 1 วนัทาํการนบัจาก
วนัท่ีสัง่ซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นบญัชีท่ีลูกหน้ี
สามารถกูย้ืมเงินเพื่อซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตอ้งวางหลกัประกนัการชาํระหน้ีในอตัราท่ีไม่ตํ่ากว่าอตัรา
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ลูกหน้ีอ่ืนรวมลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ดว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดและลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างประนอมหน้ี
หรือผอ่นชาํระ 

บริษทัถือปฏิบติัในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าโดยการประเมินฐานะลูกหน้ีแต่ละรายและลูกหน้ีโดยรวม ประกอบกับการพิจารณา 
ตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 และวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2544 ตามลาํดบั 
ซ่ึงการประเมินน้ีรวมถึงการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนั  

บริษทัตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหน้ีเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาส
ท่ีลูกหน้ีจะชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนไม่ครบจาํนวน บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการ
ประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละรายโดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพย์
ท่ีใชค้ ํ้าประกนั และตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอ และ/หรือมีโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัถือพื้นฐานการจดัชั้นหน้ีและการตั้งสาํรองตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ก) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ หมายถึง 

1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดติ้ดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ไดรั้บการชาํระหน้ี และบริษทั
ไดด้าํเนินการจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีตามกฎหมายภาษีอากรแลว้ 

2) มูลหน้ีท่ีบริษทัไดท้าํสญัญาปลดหน้ีให ้
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ข) มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั หมายถึง มูลหน้ีเฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะ

ดงัน้ี  
1) ลูกหน้ีทัว่ไป ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีหลกัประกนัตํ่ากวา่มูลหน้ี 
2) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซ่ึงคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย

ตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 
3) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินเกินกวา่ทุกสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจน

และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด 

ค) มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน หมายถึง มูลหน้ีส่วนท่ีไม่สูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหน้ีท่ี
เขา้ลกัษณะตาม ข) 

ทั้งน้ีบริษทัตดัจาํหน่ายลูกหน้ีจดัชั้นสูญออกจากบญัชีทนัทีท่ีพบรายการลูกหน้ีจดัชั้นสูญดงักล่าว 
และตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละหน่ึงร้อยของมูลหน้ีจดัชั้นสงสยัทั้งจาํนวน 

5.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

การดอ้ยค่า 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํใหสิ้นทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากบริษทัพบว่ามีขอ้บ่งช้ีดงักล่าว บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้น หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเม่ือเกิดข้ึน 

รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คาํนวณโดยการเปรียบเทียบ
จากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี และจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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5.10 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

สินทรัพยจ์ดัเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย เม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย
มิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป และสินทรัพยด์งักล่าวจะตอ้งมีไวเ้พื่อขายในทนัทีในสภาพ
ปัจจุบนั 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอลฟ์ ซ่ึงแสดง
ดว้ยราคาทุนหรือมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีการ
จาํหน่าย 

5.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา
ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดงัน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์        5 ปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
รอตดัจ่าย บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเป็นประจาํทุกปีและเม่ือใดก็ตามท่ีมี 
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นอาจดอ้ยค่า และตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

5.12 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นภาระของบริษทัจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีลูกคา้ท่ีซ้ือขาย
หลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด  

5.13 สญัญาเช่าระยะยาว 
5.13.1 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่
กบัผูใ้ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามอายขุองสญัญาเช่า 
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5.13.2 สญัญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าซ่ึงบริษัทได้รับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพย์
ท่ีเช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าพร้อมกบัภาระหน้ีสินที่จะตอ้งจ่าย 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีเช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามสัญญาเช่า ดอกเบ้ียหรือ
ค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา 
ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

5.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
5.14.1 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีกาํหนดไว ้
สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย 
และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากบริษทัและบริษทัย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

5.14.2 ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานเพ่ือจ่ายให้แก่
พนักงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของ
บริษทั โดยคาํนวณผลประโยชน์ของพนักงานดงักล่าวจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์
ประกันภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน
สดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต โดยคาํนวณบนพ้ืนฐานของขอ้สมมติฐาน
ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัรามรณะ อายงุาน
และปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน
หลงัออกจากงานอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล กาํไรหรือขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิด
รายการ ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จเพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน 
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5.14.3 การลาพกัร้อนประจาํปีท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน
ในรูปการลาพกัร้อนประจาํปีท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสะสมได ้เม่ือพนกังานให้บริการ
ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเพ่ิมข้ึนของสิทธิการลางานท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทนในอนาคต โดยวดัมูลค่า
ของตน้ทุนดงักล่าวตามจาํนวนซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายเพิ่มเน่ืองจากมีสิทธิท่ี
พนกังานยงัไม่ไดใ้ชส้ะสมอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

5.15 ประมาณการหน้ีสิน 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบการเงิน เม่ือสามารถประมาณมูลค่าหน้ีสินนั้นได้
อยา่งน่าเช่ือถือและเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนั ซ่ึงมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจต่อบริษทัและบริษทัยอ่ยเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว 

5.16 ภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คาํนวณจากกําไรทางภาษีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมายตามท่ี
ประกาศใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุงดว้ยผลกระทบท่ีเกิดจากการบนัทึกบญัชี
ตามวิธีการบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีกบัราคา
ตามฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้ง
แน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้
เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีเพียงพอต่อการนาํผล
แตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ 

5.17 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งงวด 

ทั้งน้ี ในระหว่างงวด บริษทัไม่มีตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัเพื่อคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ปรับลด 
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5.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการกาํไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือมีการชาํระเงินหรือท่ีเกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

5.19 การบริหารความเส่ียงและการป้องกนัความเส่ียง 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์และเงินลงทุน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการ
ไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.20 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือ
อยู่ภายใต้ความควบคุมของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
กบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ และบริษทัยอ่ย ตลอดจนกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงผูถื้อหุน้มีสิทธิ
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทั รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น  

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาสาระทางเศรษฐกิจของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

5.21 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี 
ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 
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6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋เงินระยะสั้นท่ีมีอาย ุ      
   ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 557,105,908  266,410,773 535,066,025 247,496,923 
หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ * (19,094,117)  (15,370,023) (14,710,339) (15,348,023) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 538,011,791  251,040,750 520,355,686 232,148,900 

(*  ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ในแสดงฐานะ
การเงินรวมจาํนวน 19.09 ลา้นบาท และ 15.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
จาํนวน 14.71 ลา้นบาท และ 15.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัตอ้งส่งคืนเม่ือลูกคา้ทวงถาม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีเงินสดจาํนวน 565 บญัชี และ 
715 บญัชี ตามลาํดบั ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 34) ยงัไม่ไดน้าํส่ง
สัญญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดยลูกคา้ดงักล่าวมีเงินฝาก
เพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 6.88 ลา้นบาท และ 7.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหุน้มูลค่า 131.12 ลา้นบาท 
และ 209.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม เม่ือลูกคา้ดงักล่าวไดน้าํส่งสัญญาเปิดบญัชีซ้ือขาย
หลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั แลว้ บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นของลูกคา้รายท่ีนาํส่ง
สญัญากลบัไปฝากยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ต่อไป  
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7. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ - สุทธิ 

บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2556  2555 
 บาท  บาท 

ลกูหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์
ลกูหน้ีอ่ืน 

54,432,819  - 

ลกูหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี 263,597,908  263,597,908 
ลกูหน้ีผอ่นชาํระ 7,091  7,091 
ลกูหน้ีอ่ืน 406,073  406,073 

รวมลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 318,443,891  264,011,072 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 8) (259,963,812)  (259,963,812) 
รวม 58,480,079  4,047,260 

บริษทัไดจ้ดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์เขา้เกณฑ์การจดัชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย์
ท่ี กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมตามหนงัสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 
2544 ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ลูกหนีธุ้รกจิ ค่าเผือ่หนีส้งสัย มูลค่าลูกหนีธุ้รกจิ ลูกหนีธุ้รกจิ ค่าเผือ่หนีส้งสัย มูลค่าลูกหนีธุ้รกจิ 
 หลกัทรัพย์ จะสูญที่ตั้ง หลกัทรัพย์และ หลกัทรัพย์ จะสูญที่ตั้ง หลกัทรัพย์และ 
 และดอกเบีย้ค้างรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ และดอกเบีย้ค้างรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

       
มูลหน้ีจดัชั้นปกติ 54,432,819 - 54,432,819 - - - 
มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่       
มาตรฐาน 4,047,260 - 4,047,260 4,047,260 - 4,047,260 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 259,963,812 (259,963,812) - 259,963,812 (259,963,812) - 
รวม 318,443,891 (259,963,812) 58,480,079  264,011,072 (259,963,812) 4,047,260 
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มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ) 
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2556  2555 
 บาท  บาท 

มากกวา่ 3 ปี ข้ึนไป 264,011,072 264,011,072 
รวม 264,011,072 264,011,072 

8. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2556  2555 
 บาท  บาท 

ยอดตน้งวด 259,963,812 261,483,547 
หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) - (1,349,087) 
หน้ีสูญไดรั้บคืน - (170,648) 
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 259,963,812 259,963,812 
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9. เงินลงทุน - สุทธิ 

9.1 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 
 ราคาตามบัญชี  ยุตธิรรม  ราคาตามบัญชี  ยุตธิรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 28,716,807 28,298,907 33,903,490 35,702,367 
ตราสารหน้ี - พนัธบตัรรัฐบาล 47,979,545 47,973,685 4,995,508 4,997,379 
ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 15,324,888 15,175,881 - - 
ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 118,679,844 118,914,104 42,000,000 42,075,377 
กองทุนรวม 95,015,754 95,706,946 99,166,620 99,349,872 

รวม 305,716,838 306,069,523 180,065,618 182,124,995 
บวก ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 352,685 - 2,059,377 - 
รวมหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - สุทธิ 306,069,523 306,069,523 182,124,995 182,124,995 

 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     

กองทุนรวม 10,000,000 9,035,842 - - 
บวก ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (964,158) - - - 
รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 9,035,842 9,035,842 - - 

เงินลงทุนทัว่ไป     
หุน้สามญั 156,517,201 94,747,127 156,517,201 89,042,140 
หุน้บุริมสิทธิ 125,000 125,000 125,000 125,000 

รวม 156,642,201 94,872,127 156,642,201 89,167,140 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (61,770,074) -  (67,475,061) - 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 94,872,127 94,872,127 89,167,140 89,167,140 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 409,977,492 409,977,492 271,292,135 271,292,135 
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9.2 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2556 2555  2556 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึน     

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้ (1,706,692)  2,059,377  (1,706,692)  2,059,377 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเพ่ือคา้ 8,575,087  1,883,352  8,575,087  1,883,352 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย -  23,101,289  -  23,101,289 
รวม 6,868,395 27,044,018 6,868,395 27,044,018 

9.3 ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที่ 31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 
 2556 2555  2556 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบ้ีย 454,209 - 454,209 - 
เงินปันผล 621,205 44,312 154,986,325 60,737,252 
รวม 1,075,414 44,312 155,440,534 60,737,252 

9.4 ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายท่ีรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดยกมาตน้งวด -  11,398,751  - 11,398,751 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด        
- จากการปรับปรุงภาษีเงินได ้        

  รอการตดับญัชี 192,831 2,849,688  192,831  2,849,688 
- จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (964,158) 8,852,850  (964,158)  8,852,850 
- จากการขายเงินลงทุน - (23,101,289)  -  (23,101,289) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด (771,327) -  (771,327)  - 
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9.5 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 

 ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผือ่ ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผือ่ 
 ราคาตามบัญชี ยุติธรรม การด้อยค่า ราคาตามบัญชี ยุติธรรม การด้อยค่า 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

หุน้สามญั 7,808 866 6,942 7,808 852 6,956 
 7,808 866 6,942 7,808 852 6,956 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ 
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่

  ทีล่งทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

   2556 2555 2556 2555 2556  2555  2556  2555 

   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทร่วม              

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 2,138 1,838 49.60 49.54 1,237.5 1,087.5 1,358.9 1,205.2 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่

  ทีล่งทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

   2556 2555 2556 2555 2556  2555  2556  2555 

   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทย่อย         

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ ใหบ้ริการจดัการ           

   กองทุน โซลาริส จาํกดั กองทุนรวม          

 กองทุนส่วนบุคคล           

 และกองทุนสาํรอง           

 เล้ียงชีพ หุน้สามญั 115.5 184.5 78.33 75.34 156.4  139.0 23.9 19.7 

       หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (136.3) (119.8)  -  - 

       20.1 19.2  23.9 19.7 

บริษัทร่วม             

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 2,138 1,838 49.60 49.54 1,237.5  1,087.5  1,358.9  1,205.2 

       1,257.6 1,106.7 1,382.8 1,224.9 
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สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม  
2556 

 
ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม  
2555 

 ล้านบาท  ล้านบาท 
สินทรัพยร์วม 6,546.3  7,392.7 
หน้ีสินรวม (4,134.7)  (5,288.5) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,411.6  2,104.2 

 

  
สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม 
 2556  2555 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
รายไดร้วม 2,078.5  1,774.5 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 329.1  203.2 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิสาํหรับงวด (10.3)  11.8 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 154.4  60.7 

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2554 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ร้อยละ 25 ให้แก่บริษทั เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) บริษทัไดรั้บชาํระ
ค่าตอบแทนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 7.68 ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้ โดยมีส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน
จากการจาํหน่ายเงินลงทุน จาํนวน 1 ลา้นบาท  

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยไดเ้พิ่มทุน จาํนวน 32.5 ลา้นบาท โดยไดรั้บเงินเพิ่ม
ทุนจากบริษทัและบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 25 ลา้นบาท และ 7.5 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  

เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยมีมติพิเศษอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัอีกจาํนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 182,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
192,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
เพื่อจาํหน่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม ในราคาตามมูลค่า เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการประกอบธุรกิจ
นอกจากน้ีท่ีประชุมไดมี้มติใหเ้รียกเก็บเงินค่าหุน้คร้ังแรก 10 บาทต่อหุน้ จาํนวน 250,000 หุ้น เป็นเงิน 
2,500,000 บาท บริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน 
และทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบัสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2555 
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ต่อมา เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยมีมติให้เรียกเก็บเงิน        
ค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือ 10 บาทต่อหุน้ จาํนวน 750,000 หุน้ เป็นเงิน 7,500,000 บาท บริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระ
ค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2556 และบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบัสํานกังาน
ทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2556 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
และทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัจากเดิม 192,000,000 บาท เป็น 105,600,000 บาท โดยการ
ลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัจาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 5.50 บาทต่อหุ้น เพื่อลา้งขาดทุนสะสมของ
บริษทัยอ่ย และมีการอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัยอ่ยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบียนและทุนท่ีชาํระแลว้ดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุน
ชาํระแลว้และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2556 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยมีมติพิเศษอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัอีกจาํนวน 9,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 105,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
115,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,800,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5.50 บาท   
เพื่อจาํหน่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมในราคาตามมูลค่า เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการประกอบธุรกิจ
โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
จดทะเบียน และทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบัสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัยอ่ยมีทุนชาํระแลว้ 115.5 ลา้นบาท และ 184.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
ประกอบดว้ยหุน้สามญั 21,000,000 หุน้ และ 18,450,000 หุน้ ตามลาํดบั มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5.5 บาท 
และ 10 บาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 78.33 และร้อยละ 21.67 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัย่อยดังกล่าว ตามลาํดับ        
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 75.34 
และร้อยละ 24.66 ของทุนชาํระแลว้ ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตามลาํดบั) 
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11. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2555      2556 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน        
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,627,657 356,861  - 2,984,518 
อุปกรณ์สาํนกังาน 8,424,432 558,102  (95,200) 8,887,334 
ยานพาหนะ 934,030 -  (934,030) - 

รวมราคาทุน 11,986,119 914,963 (1,029,230) 11,871,852 
     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (2,053,692)  (172,133) - (2,225,825) 
อุปกรณ์สาํนกังาน (7,421,679)  (452,763) 95,199 (7,779,243) 
ยานพาหนะ (934,030)  - 934,030 - 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (10,409,401)  (624,896) 1,029,229 (10,005,068) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,576,718 290,067 (1) 1,866,784 

 
 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2554      2555 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน        
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,012,836 614,821  - 2,627,657 
อุปกรณ์สาํนกังาน 7,671,997 752,435  - 8,424,432 
ยานพาหนะ 934,030 -  - 934,030 

รวมราคาทุน 10,618,863 1,367,256 - 11,986,119 
     
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,871,723)  (181,969) - (2,053,692) 
อุปกรณ์สาํนกังาน (6,686,766)  (734,913) - (7,421,679) 
ยานพาหนะ (911,000)  (23,030) - (934,030) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (9,469,489)  (939,912) - (10,409,401) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,149,374 427,344 - 1,576,718 
      
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม       

2556     624,896 
2555     939,912 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง   ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่       ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม  
 2555       2556 

 บาท  บาท  บาท   บาท 
ราคาทุน         
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า - 187,439 -  187,439 
อุปกรณ์สาํนกังาน 804,323 338,502 -  1,142,825 

รวมราคาทุน 804,323 525,941 -  1,330,264 
      
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า -  (20,639) - (20,639) 
อุปกรณ์สาํนกังาน (516,303)  (157,163) - (673,466) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (516,303)  (177,802) - (694,105) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 288,020 348,139 - 636,159 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง   ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่       ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม  
 2554       2555 

 บาท  บาท  บาท   บาท 
ราคาทุน         
อุปกรณ์สาํนกังาน 512,823 291,500 -  804,323 

รวมราคาทุน 512,823 291,500 -  804,323 
     
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
อุปกรณ์สาํนกังาน (306,775)  (209,528) - (516,303) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (306,775)  (209,528) - (516,303) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 206,048 81,972 - 288,020 
     
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม      

2556     177,802 
2555     209,528 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ในงบการเงินรวม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
และอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 9.0 ลา้นบาท และ 9.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ
อุปกรณ์ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวจาํนวน 0.4 และ 0.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
 อายุการให้  ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจําหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 ประโยชน์  ต้นงวด    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

   บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย     
ประเภทจดัการกองทุนรวม ไม่ทราบแน่นอน* 803,836 - - -  803,836 
ประเภทการประกอบธุรกิจ       

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน* 3,320,548 - - - 3,320,548 
ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทราบแน่นอน* 464,109 - - - 464,109 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 2,560,199 18,000 (1,336,226) - 1,241,973 
รวม  7,148,692 18,000 (1,336,226) - 5,830,466 

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 อายุการให้  ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจาํหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 ประโยชน์  ต้นงวด    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

   บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย     
ประเภทจดัการกองทุนรวม ไม่ทราบแน่นอน* 803,836 - - -  803,836 

ประเภทการประกอบธุรกิจ       

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน* 3,320,548 - - - 3,320,548 
ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทราบแน่นอน* 464,109 - - - 464,109 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 3,991,609 - (1,431,410) - 2,560,199 

รวม  8,580,102 - (1,431,410) - 7,148,692 

     
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม       

2556      1,336,226 

2555      1,431,410 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 อายุการให้ ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจาํหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 ประโยชน์ ต้นปี    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายปี 

  บาท  บาท บาท บาท บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย      
ประเภทการประกอบธุรกิจ      

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน* 3,320,548 - - - 3,320,548 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 11,429 - (4,914) - 6,515 
รวม  3,331,977 - (4,914) - 3,327,063 

 



 
- 25 - 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 อายุการให้ ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจาํหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 ประโยชน์ ต้นปี    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายปี 

  บาท  บาท บาท บาท บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย      
ประเภทการประกอบธุรกิจ      

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน* 3,320,548 - - - 3,320,548 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 16,342 - (4,913) - 11,429 
รวม  3,336,890 - (4,913) - 3,331,977 

           
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม           

2556          4,914 
2555          4,913 

* ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเน่ืองจากใบอนุญาตดงักล่าวไม่มีวนัหมดอายุ และบริษทัและบริษทัย่อยคาดว่า
ใบอนุญาตดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดสุทธิแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ในงบการเงินรวม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์จาํนวน
หน่ึงซ่ึงตดับญัชีหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าว
มีจาํนวน 1.05 ลา้นบาท และ 0.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไม่มีคอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ซ่ึงตดับญัชีหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ 

13. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,602,758 1,602,758 1,602,758 1,602,758 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 32,378,201  33,519,195  32,378,201  33,519,195 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้ 155,401  -  155,401  - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 192,831  -  192,831  - 
ขาดทุนสะสมทางภาษี -  1,006,077  -  1,006,077 
สินทรัพยอ่ื์น 28,357  28,357  28,357  28,357 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 23,113,579  24,296,470  -  - 
 57,471,127  60,452,857  34,357,548  36,156,387 

  
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้ 225,938  411,875  225,938  411,875 
ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 432,055  332,055  432,055  332,055 
 657,993 743,930  657,993  743,930 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 56,813,134  59,708,927  33,699,555  35,412,457 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2556 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 29) 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอืน่ 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2556 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,602,758  -  -  1,602,758 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 33,519,195  (1,140,994)  -  32,378,201 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพื่อคา้ -  155,401  -  155,401 

ขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
    เงินลงทุนเผือ่ขาย -  -  192,831  192,831 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,006,077  (1,006,077)  -  - 
สินทรัพยอ่ื์น 28,357  -  -  28,357 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 24,296,470  (1,182,891)  -  23,113,579 

 60,452,857  (3,174,561)  192,831  57,471,127 
        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพื่อคา้ 411,875  (185,937)  -  225,938 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
    สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 
332,055 

  
100,000 

  
- 

  
432,055 

 743,930  (85,937)  -  657,993 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 59,708,927  (3,088,624)  192,831  56,813,134 

  

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2555 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 29) 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอืน่ 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2555 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,641,387  (38,629)  -  1,602,758 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 36,410,009  (2,890,814)  -  33,519,195 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพื่อคา้ 421,360  (421,360)  -  - 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,156,988  (150,911)  -  1,006,077 
สินทรัพยอ่ื์น 28,357  -  -  28,357 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 25,694,320  (1,397,850)  -  24,296,470 

 65,352,421  (4,899,564)  -  60,452,857 
        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี      
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพื่อคา้ -  411,875  -  411,875 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเผือ่ขาย 2,849,688  -  (2,849,688)  - 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
    สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 
232,054 

 
 

100,001 
 

 
- 

 
 

332,055 
 3,081,742  511,876  (2,849,688)  743,930 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 62,270,679  (5,411,440)  2,849,688  59,708,927 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

1 มกราคม  
2556 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 29) 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอืน่ 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2556 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,602,758  -  -  1,602,758 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 33,519,195  (1,140,994)  -  32,378,201 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพื่อคา้ -  155,401  -  155,401 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
   เงินลงทุนเผือ่ขาย -  -  192,831  192,831 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,006,077  (1,006,077)  -  - 
สินทรัพยอ่ื์น 28,357  -  -  28,357 

 36,156,387  (1,991,670)  192,831  34,357,548 
        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพื่อคา้ 411,875  (185,937)  -  225,938 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ        
  สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 332,055  100,000  -  432,055 
 743,930  (85,937)  -  657,993 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 35,412,457  (1,905,733)  192,831  33,699,555 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

1 มกราคม  
2555 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 29) 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอืน่ 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2555 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,641,387  (38,629)  -  1,602,758 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 36,410,009  (2,890,814)  -  33,519,195 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพื่อคา้ 421,360  (421,360)  -  - 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,156,988  (150,911)  -  1,006,077 
สินทรัพยอ่ื์น 28,357  -  -  28,357 

 39,658,101  (3,501,714)  -  36,156,387 
        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพื่อคา้ -  411,875  -  411,875 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเผือ่ขาย 2,849,688  -  (2,849,688)  - 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ        
  สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 232,054  100,001  -  332,055 
 3,081,742  511,876  (2,849,688)  743,930 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 36,576,359  (4,013,590)  2,849,688  35,412,457 
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เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และไดมี้การประกาศ
พระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 530 ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดล้ดลงจากร้อยละ 30 
เป็นร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 สาํหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2557 

14. สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพือ่ขาย - สุทธิ 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 
2556 
บาท 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2555 
บาท 

ท่ีดิน 160,257,466  160,257,466 
อาคารชุด 4,873,120  4,873,120 
สิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอลฟ์ 200,000  200,000 
 165,330,586  165,330,586 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (141,786)  (141,786) 
รวมสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - สุทธิ 165,188,800  165,188,800 

บริษทัรับโอนท่ีดิน อาคารชุด และสิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอลฟ์จากลูกหน้ีเพื่อชาํระหน้ีตัว๋แลกเงินท่ี
ครบกาํหนดแลว้แต่ผูอ้อกไม่สามารถไถ่ถอนคืนได ้และหน้ีจากเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงในขณะน้ี
บริษทัอยูใ่นระหวา่งการจดัหาผูซ้ื้อ 

15. สินทรัพย์อืน่ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,520,635  250,100  2,505,118  242,920 
ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ 641,797  109,712  106,194  106,194 
ค่าบาํรุงรักษาจ่ายล่วงหนา้ 143,468  147,138  -  - 
เงินมดัจาํอ่ืน 540,977  557,002  194,627  194,627 
ลกูหน้ีค่าธรรมเนียมและบริการจดัการกองทุนรวมคา้งรับ 1,386,357  787,725  -  - 
ภาษีเงินไดร้อรับคืน 972,377  773,414  297,494  170,605 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 3,932,317  3,717,698  -  - 
อ่ืนๆ 835,684  792,507  524,034  634,913 
รวม 10,973,612  7,135,296  3,627,467  1,349,259 
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16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน       

หลงัออกจากงาน 4,049,657  1,594,435 3,577,473  766,691 
การลาพกัร้อนประจาํปีท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทน 596,260  399,820  224,792  169,256 

 4,645,917  1,994,255  3,802,265  935,947 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงานและตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานบริษทั ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ี
กาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 363,419  411,245 149,554  208,884 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 63,778  76,188  30,668  52,135 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,715,517  -  1,715,517  - 

 2,142,714  487,433  1,895,739  261,019 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดยกมาของภาระผกูพนัผลประโยชน์       
ของพนกังานหลงัออกจากงาน 1,594,435  2,702,409  766,691  2,101,079 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 363,419  411,245  149,554  208,884 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 63,778  76,188  30,668  52,135 
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,715,517  -  1,715,517  - 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        
ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของ        
   พนกังาน 312,508  -  915,043  - 
ผลประโยชน์จ่าย -  (1,595,407)  -  (1,595,407) 
ยอดยกไปของภาระผกูพนัผลประโยชน์        
ของพนกังานหลงัออกจากงาน 4,049,657  1,594,435  3,577,473  766,691 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผกูพนั
ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
ข้อสมมตฐิานทางการเงนิ   

อตัราคิดลด  4.1 4.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 8.0 - 20.0  10.0 - 20.0  
 ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 5.0 - 7.0  5.0 - 7.0  

บริษทัมีการปรับปรุงหน้ีสินโครงการตามประสบการณ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จาํนวน 0.10 ลา้นบาท และ 0.67  ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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17. หนีสิ้นอืน่ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 421,753  287,923  272,637  168,574 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 280,910 202,294 280,910 189,536 
เจา้หน้ีอ่ืน 6,092,888  8,581,636  5,636,916  8,050,941 
เงินคืนทุนท่ีผูถื้อหุน้ยงัไม่ไดน้าํเชค็ไปข้ึนเงิน 1,041,377  1,041,377  1,041,377  1,041,377 
อ่ืนๆ 5,652,604  5,607,936  5,704,554  5,256,275 
รวม 13,489,532  15,721,166  12,936,394  14,706,703 

18. ทุนเรือนหุ้น  
เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั
จาํนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 411,343,616 บาท เป็นจาํนวน 511,343,616 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อจดัสรร
ดงัน้ี 
(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท

เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทั  ในอตัราจดัสรร 10.170001 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ 
(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอตัราจดัสรร 
6.780001 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่  (โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง) ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท 

นอกจากน้ีท่ีประชุมยงัมีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 
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จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนขา้งตน้ บริษทัไดรั้บทุนท่ีชาํระแลว้ดงัน้ี 
(1) จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 79,932,217 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

เป็นจาํนวน 39,966,109 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 

(2) จากการจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั จาํนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวน 60,000,000 บาท โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2555 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติัในเร่ือง
ดงัต่อไปน้ี 
(1) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 511,343,615.50 บาท เป็น 511,309,724 บาท โดยวิธีการ

ตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 67,783 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 

(2) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 511,309,724 บาท เป็น 941,946,586 บาท โดยการออก
หุ้นใหม่เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 861,309,724 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั   
บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้                 
เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 

จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนขา้งตน้ บริษทัไดรั้บทุนท่ีชาํระแลว้ดงัน้ี 
(1) จากการจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั จาํนวน 10,117,478 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท ในราคา 1.76 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวน 17,806,761 บาท 

(2) จากการจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง จาํนวน 275,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้              
หุน้ละ 0.50 บาท ในราคา 1.85 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวน 508,750,000 บาท 

ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2556 
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หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม คาํนวณดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 
 2556  2555 
 หุ้น  หุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัยกมา 1,022,619,448 902,619,448 
บวก หุน้สามญัเพ่ิมเติมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด 99,737,088 118,688,525 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก  
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 
1,122,356,536 

 
1,021,307,973 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ซ่ึงคาํนวณโดยการหารส่วนของบริษทัใหญ่
ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (บาทต่อหุน้) 1.82  1.75  1.82  1.76 

19. เงินปันผลจ่าย 
เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ของบริษทั มีมติอนุมติัการจ่าย เงินปันผล 
สําหรับผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
61.34 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายปันผลเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ของบริษทั มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 
สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
51.11 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายปันผลเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 
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20. การจัดการส่วนทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 
รวมถึงเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม  

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุน และส่วนของเจา้ของให้เป็นไปตามเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 
ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและส่วนของเจา้ของตามเกณฑ์
ดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ใหห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 

อยา่งไรก็ตามตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน โดยบริษทัตอ้งดาํรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภาพคล่องอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือทั้งสองอยา่งรวมกนัมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าหน่ึงแสนบาท  ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัสามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดสู้งกวา่เกณฑด์งักล่าว 

21.  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขาย
หุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่า 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัมีสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 11.51 และร้อยละ 21.20 
ของทุนจดทะเบียน ตามลาํดบั 
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23. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน -  5,245,946  -  5,245,946 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม 
และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 
14,123,962 

  
9,888,052 

 
- 

  
- 

รวม 14,123,962  15,133,998 - 5,245,946 

24. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ        

กองทุนส่วนบุคคล การจดัการกองทุนรวม 
และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 
500,000 

  
500,000 

  
- 

  
- 

อ่ืนๆ  5,811,688  4,619,936  617,226  115,052 
รวม 6,311,688  5,119,936  617,226  115,052 

25. ค่าตอบแทนกรรมการ  
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง
เป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2556 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2556 และวนัที่ 12 เมษายน 2556 ตามลาํดบั              
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2555 ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย         
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 และวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ตามลาํดบั 
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26. ค่าใช้จ่ายอืน่ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่ารับรอง 121,556  125,525  100,652  89,960 
ค่าใชจ่้ายดา้นประชาสัมพนัธ์ 645,565  1,039,333  69,122  51,440 
ค่าใชจ่้ายเดินทาง 1,363,750  1,533,418  1,323,214  1,397,784 
ค่าใชจ่้ายตลาดหลกัทรัพย ์ 2,190,772  2,912,687  2,190,772  2,912,687 
ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน 794,550  776,533  639,870  300,209 
อ่ืนๆ 4,585,382  4,511,371  3,093,939  1,751,496 
รวม 9,701,575  10,898,867  7,417,569  6,503,576 

27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีสมคัร
เป็นสมาชิกของกองทุนโดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึง และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบ
ใหอี้กส่วนหน่ึง ซ่ึงกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลเป็นผูจ้ดัการกองทุน ตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
เป็นจาํนวนเงิน 0.5 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.4 
ลา้นบาท  

28. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุน (โอนกลบั) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ         

เงินลงทุนในตราสารทุน (5,704,987)  (3,768,491)  (5,704,987)  (3,768,491) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  16,442,093  21,399,729 
รวม (5,704,987)  (3,768,491)  10,737,106  17,631,238 
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29. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (ดูหมายเหตุขอ้ 13) (3,088,624)  (5,411,440)  (1.905,733)  (4,013,590) 
รวม (3,088,624)  (5,411,440)  (1,905,733)  (4,013,590) 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 133,490,776 97,196,256 120,131,044 56,627,848 
อตัราภาษี 20% 23% 20% 23% 
ผลคูณของกาํไรก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา     

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (26,698,156) (22,355,139) (24,026,209) (13,024,405) 
ผลกระทบจากอตัราภาษีท่ีลดลงจากร้อยละ 23 เป็น     

ร้อยละ 20 - (1,882,701) - (2,092,378) 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี     

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 32,916,945 21,681,373 31,427,889 13,958,166 
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,678,671) (4,236,182) (3,678,671) (4,236,182) 
ผลกระทบของขาดทุนสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (4,622,665) 1,381,209 (4,622,665) 1,381,209 
ตดัจาํหน่ายขาดทุนสะสมท่ีหมดอาย ุ (1,006,077) - (1,006,077) - 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (ดูหมายเหตุขอ้ 13) (3,088,624) (5,411,440) (1,905,733) (4,013,590) 
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30. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั
โดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั ฝ่ายจดัการเห็นว่านโยบายการกาํหนดราคากบับุคคล
ที่เก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ชร้าคาซ่ึงต่อรองกนัอย่างอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 
รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
 บาท บาท บาท บาท 
บริษทัย่อย  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) -  -  20,144,290  19,186,383 
เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย        

 (ดูหมายเหตุขอ้ 9.1) 100,717,285  -  100,717,285  - 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย 96,314,342  384,427,848  96,314,342 384,427,848 
ค่าบริการจดัการกองทุนส่วนบุคคลคา้งจ่าย -  -  43,616 69,365 
เจา้หน้ีอ่ืน -  -  96,479 - 

บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 1,358,857,228  1,205,204,756  1,237,504,700  1,087,504,850 
เจา้หน้ีอ่ืน 606,748  223,572  606,748  223,572 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทัทีม่กีรรมการร่วมกนั        

Thanh Cong Securities Company J.S.C.        
เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 9.1) 94,257,511  88,552,538  94,257,511  88,552,538 
ลูกหน้ีอ่ืน -  161,389  -  161,389 

Quam Limited.        
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย -  16,865  -  16,865 

Quam Securities Company Limited        
ค่าท่ีปรึกษาคา้งจ่าย -  92,754  -  92,754 
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รายการคา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 
2555 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด  
 วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม   
 2556  2555 2556  2555  
 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษทัย่อย        
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  
โซลาริส จาํกดั 

   
 

  

ลงทุนในหุน้สามญั - - 17,400,000 25,000,000 2556 : จาํนวน 0.75 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 
     10  บาทและจาํนวน 1.8 ลา้นหุน้ หุน้ละ 5.50 บาท 
     2555 : จาํนวน 2.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 
     10 บาท 
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนรวม      
ท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย - 40,650,105 - 40,650,105 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน      
ส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย 293,688,848 - 293,688,848 - ตามมูลค่าเงินลงทุน 
ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหาร      
โดยบริษทัยอ่ย - 380,992,963 - 380,992,963 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหาร      
โดยบริษทัยอ่ย 10,000,000 6,000,000 10,000,000 6,000,000 2556 : จาํนวน 0.99 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 

     10.1 บาท 
     2555: จาํนวน 0.60 ลา้นหน่วย มูลค่าหน่วยละ 
     10 บาท 
      
รายรับค่าบริการ - - 2,084,400 - ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา 521,000    
     บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 31.5) 
      
รายจ่ายค่าเช่า - - 731,385 - ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา เดือน เมษายน- 
     กรกฎาคม 2556 105,315 บาทต่อเดือน 
     ตั้งแต่สิงหาคม 2556 เป็นตน้ไป 62,025 
     บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 31.6) 
รายจ่ายค่าบริการงานดา้นกาํกบัดูแล      
การปฎิบติังาน - - 30,000 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญา 10,000 
     บาทต่อเดือน ตั้งแต่วนัท่ี 5 สิงหาคม ถึง 

     วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 
รายจ่ายค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล  - - 563,663 104,538 ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญาร้อยละ 0.2 
     ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

บริษทัร่วม      
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั      
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน - 5,245,946 - 5,245,946 ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญาในอตัรา 
     ร้อยละ 15 ของรายได ้
ค่าบริการงานวิจยั 2,800,800 - 2,800,800 - ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา  
     (ดูหมายเหตุขอ้ 31.7 และขอ้ 31.8) 
รายจ่ายค่าบริการ 3,250,000 1,800,000 3,250,000 1,800,000 ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา (ดูหมายเหตุ 
     ขอ้ 31.1) 
รายจ่ายค่าเช่า 148,509 594,036 148,509 594,036 ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา  
     (ดูหมายเหตุขอ้ 31.2) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด  
 วนัที ่31 ธันวาคม วนัที ่31 ธันวาคม   
 2556  2555 2556  2555  
 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทัทีม่กีรรมการร่วมกนั      

Quam Limited      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 192,757 - 192,757 ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

Quam  Securities Company Limited      
ค่าท่ีปรึกษาจ่าย  3,351,396 92,754 3,351,396 92,754 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายการระหว่างบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ี - 18,000 - 18,000 อตัราตามสญัญาท่ีตกลงกนั 18,000 บาท  
     ต่อเดือน และยกเลิกสญัญาตั้งแต่กมุภาพนัธ์  
     2555 เป็นตน้ไป 
ค่าธรรมเนียมตวัแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย 592,861 881,888 592,861 881,888 อตัราตามสญัญาท่ีตกลงกนั 
ค่าบริการจดัการ 1,110,000 3,540,000 1,110,000 3,540,000 อตัราตามสญัญาท่ีตกลงกนั 295,000 บาท 

ต่อเดือน และตั้งแต่เดือนเมษายน 2556  
เป็นตน้ไป 25,000  บาทต่อเดือน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีส้ินสุด   สําหรับปีส้ินสุด  
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,108,640  7,876,345  3,349,400  4,772,975 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 309,200  379,296  165,929  247,952 
รวม 6,417,840  8,255,641  3,515,329  5,020,927 
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31. ภาระผูกพนั  

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
31.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสญัญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อใหบ้ริษทั

ดงักล่าวให้บริการบริหารจดัการ สําหรับงานดา้นบญัชี งานดา้นปฏิบติัการ งานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพฒันาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและงานสนบัสนุนดา้นเทคนิค งาน
ดา้นกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย งานดา้นบริหารบุคคล งานดา้นธุรการทัว่ไปและงานบริหาร
จดัการทัว่ไปในกิจการ สัญญามีอาย ุ1 ปี และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้แจง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น       
ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น 
โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 บริษทัทาํ
สัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  เพื่อรับบริการบริหารจดัการ สาํหรับงานปฏิบติัการ
และเลขานุการบริษทั สัญญามีอาย ุ1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 
โดยบริษทัชาํระค่าตอบแทนเดือนละ 290,000 บาท 

31.2 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อเช่าช่วงพื้นท่ี
ชั้น 16 (หอ้ง 1601) ของอาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ เพื่อใชเ้ป็นสาํนกังานของบริษทั ระยะเวลาการเช่า
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2553 โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 
49,503 บาท และบริษทัไดต่้อสัญญาไปจนถึง 31 มีนาคม 2556 อย่างไรก็ตามบริษทัไดย้กเลิก
สญัญาดงักล่าวแลว้ 

31.3 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2555 บริษทัทาํสัญญากบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญามีอาย ุ1 ปี ส้ินสุด
วนัท่ี 17 ตุลาคม 2556 และต่อสัญญาอตัโนมติัคราวละหน่ึงปี บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในอตัรา
ท่ีตกลงกนัตามสญัญาในอตัราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

31.4 บริษทัไดรั้บโอนพนกังานจาํนวนหน่ึงจาก บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย ตามสัญญาโอนการจา้งระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย ลงวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 อยา่งไรก็ตามตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 บริษทัไดโ้อน
พนกังานดงักล่าวคืนกลบัไปยงับริษทัยอ่ย ตามสญัญาโอนการจา้ง ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
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31.5 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เพื่อให้บริการงานสนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจดัการลงทุนให้แก่บริษทั
ดังกล่าว โดยมีขอบเขตการให้บริการดังน้ี งานด้านการกาํกับดูแลการปฏิบติังาน งานด้าน
ทะเบียนกองทุน งานดา้นปฏิบติัการกองทุน งานดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ และงานพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละสนบัสนุนธุรกิจ สัญญามีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป จนกว่าจะมี
การยกเลิกสัญญา โดยบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 521,000 บาท อยา่งไรก็ตามเม่ือวนัท่ี              
1 กรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้กเลิกสัญญาการใหบ้ริการงานสนบัสนุนดงักล่าว โดยการใหบ้ริการงาน
สนบัสนุนส้ินสุดในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 

31.6 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เพื่อเช่าช่วงพื้นท่ีชั้น 8 (หอ้ง 801A, 807) ของอาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ เพื่อใช้
เป็นสาํนกังานของบริษทั ระยะเวลาการเช่านบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2559 
โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 105,315 บาท อย่างไรก็ตาม บริษทัไดท้าํสัญญาเปล่ียนแปลง
พื้นท่ีเช่าและค่าเช่า โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 62,025 บาท ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 
2556 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2559 

31.7 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2556 บริษัททาํสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด สําหรับ 
การให้บริการบทวิเคราะห์กบัลูกคา้ต่างประเทศ สัญญามีอาย ุ2 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2558 
และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ โดยบริษทั
ไดรั้บค่าบริการเดือนละ 250,000 บาท 

31.8 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั สาํหรับบริการจดัหา
และวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นวาณิชธนกิจในต่างประเทศ มีกาํหนดระยะเวลา 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2556 โดยบริษทัไดรั้บค่าบริการจาํนวนเงินรวม 800,800 บาท 
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รายการกบัคู่สญัญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ  
31.9 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาว

สาํหรับอาคาร อุปกรณ์สาํนกังาน และยานพาหนะ ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556 2555 

ภายใน 1 ปี 1.9 2.0 0.4 - 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.7 3.6 0.2 - 
รวม 3.6 5.6 0.6 - 

32. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิหรือภูมิศาสตร์ 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย : พนับาท) 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ  การตดั   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  การลงทุน  รายการบัญชี   
 หลกัทรัพย์   จัดการกองทุน  และอืน่ๆ  ระหว่างกนั  งบการเงนิรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 163,120  14,124 12,573 - 189,817 
รายไดจ้ากระหวา่งส่วนงาน -  - - -  - 
รายไดท้ั้งส้ิน 163,120 14,124 12,573 -  189,817 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 163,120  (18,091)  12,573 - 157,602 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ดอกเบ้ียและเงินปันผล        6,377 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม        5,914 
รายไดอ่ื้น        3,752 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร        (40,155) 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย       (3,088) 

กาํไรสุทธิ          130,402 
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(หน่วย : พนับาท) 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ  การตดั   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  การลงทุน  รายการบัญชี   
 หลกัทรัพย์   จัดการกองทุน  และอืน่ๆ  ระหว่างกนั  งบการเงนิรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 100,688 9,888 36,058 - 146,634 
รายไดจ้ากระหวา่งส่วนงาน -  - - -  - 
รายไดท้ั้งส้ิน 100,688 9,888 36,058 -  146,634 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 100,688  (28,478)  36,058 - 108,268 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ดอกเบ้ียและเงินปันผล        8,969 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม        6,989 
รายไดอ่ื้น        671 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร        (27,701) 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย        (5,411) 

กาํไรสุทธิ          91,785 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับาท) 

 ธุรกจิ  ธุรกจิหลกัทรัพย์  ธุรกจิการลงทุน  สินทรัพย์   
 หลกัทรัพย์   จัดการกองทุน  และอืน่ๆ  ที่ไม่ได้ปันส่วน  งบการเงนิรวม 
สินทรัพย์ของส่วนงาน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 1,417,338 22,613 409,977 756,071 2,605,999  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 1,209,252 22,491 271,292 469,308 1,972,343 

33. การบริหารความเส่ียง 
33.2.1 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทั 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 18/2549 เร่ือง “การดาํรง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์าํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
เม่ือส้ินวนัทาํการใด  ๆไม่นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาท และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือ
ส้ินวนัทาํการใด  ๆไม่นอ้ยกว่า 25 ลา้นบาทและไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์น
ท่ีตอ้งวางเป็นประกนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัไดห้ยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสือแจง้ความประสงค์ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ให้บริษทัดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใด  ๆ
ตามท่ีกาํหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 
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นอกจากน้ี ตามขอ้บงัคบัสมาชิกของสํานักหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สํานักหักบญัชี”) 
หมวด 300 “สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของสมาชิกสามญั” กาํหนดใหส้มาชิกสามญัตอ้งมีส่วน
ของเจา้ของไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกท่ีทาํธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพนัธ์ 

อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและส่วนของ
เจ้าของตามเกณฑ์ดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยใ์ห้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า                 
เป็นการชัว่คราว 

ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กข.7/2551 เร่ือง การกาํหนด
ทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ของบริษทัหลกัทรัพย ์กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงบริษทัหลกัทรัพย์
ท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตรา
สารแห่งหน้ีหรือการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน มีทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้
ไม่นอ้ยกว่า 500 ลา้นบาทตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป โดยบริษทัไดด้าํเนินการเพ่ือให้
เป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าวแลว้ 

ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ี
ปรึกษาการลงทุน โดยบริษทัตอ้งดาํรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภาพคล่องอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือ
ทั้งสองอย่างรวมกนัมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าหน่ึงแสนบาท  ตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 20/2545 เร่ือง การกาํหนดความเพียงพอ และหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการในการคาํนวณและรายงานการดาํรงความเพียงพอของหลกัประกนั หรือ สินทรัพยส์ภาพคล่อง
ของบริษทัท่ีปรึกษาการลงทุน 

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษทัสามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดสู้งกว่าเกณฑ์
ดงักล่าว 
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บริษทัย่อย 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กน.20/2552 เร่ือง “การดาํรง       
ความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดัการ” กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทั
จดัการกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล         
ซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ดาํรงส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากว่า 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท และ 10 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทน.42/2552 
เร่ือง “การทาํประกนัภยัความรับผดิของบริษทัจดัการและขอ้กาํหนดสาํหรับบริษทัจดัการในการดาํรง
ความเพียงพอของเงินกองทุน” กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนส่วน
บุคคลซ่ึงจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ มีระดบัเตือนภยัอยูท่ี่ 30 ลา้นบาท 30 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในกรณี
ท่ีบริษทัไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัไดต้ามท่ีกาํหนด บริษทัจะตอ้งรายงาน
ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อใหมี้
ส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ระดบัเตือนภยัดงักล่าว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 งบการเงินของบริษทัยอ่ยแสดงส่วนของเจา้ของจาํนวน 
25.72 ลา้นบาท และ 25.46 ลา้นบาท ตามลาํดบัซ่ึงตํ่ากว่าระดบัเตือนภยัท่ีกาํหนด โดยเม่ือวนัท่ี 
29 มกราคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย มีมติพิเศษอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษทัอีกจาํนวน 9.9 ลา้นบาท โดยให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูเ้รียกชาํระค่าหุ้นดงักล่าวตาม
ความเหมาะสมต่อไป (ดูหมายเหตุขอ้ 35) โดยบริษทัยอ่ยไดร้ายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.) แลว้เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2557 เก่ียวกบัความคืบหนา้
แผนการปรับปรุงเพื่อใหมี้ส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ 30 ลา้นบาท  

นอกจากน้ี บริษทัไดอ้อกหนังสือรับรองให้แก่บริษทัย่อยลงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2557 เพื่อยืนยนัว่า      
จะใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินแก่บริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 12 เดือนนบัตั้งแต่
วนัท่ีในหนังสือรับรองดงักล่าว เพื่อให้บริษทัย่อยสามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามขอ้กาํหนดของ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี  

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงนิสุทธิ 
 เมื่อ  ภายใน      ไม่มี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 235 303 - - - - 538 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - 54 - - - 264 318 
เงินลงทุน - สุทธิ - 267 - 15 128 - 410 
รวม 235 624 - 15 128 264 1,266 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงนิสุทธิ 
 เมื่อ  ภายใน      ไม่มี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 35 215 - - 1 - 251 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - 264 264 
เงินลงทุน - สุทธิ - 133 - - 138 - 271 
รวม 35 348 - - 139 264 786 

 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงนิสุทธิ 
 เมื่อ  ภายใน      ไม่มี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 220 300 -  - - - 520 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - 54 -  - - 264 318 
เงินลงทุน - สุทธิ - 267 -  15 128 - 410 
รวม 220 621 -  15 128 264 1,248 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงนิสุทธิ 
 เมื่อ  ภายใน      ไม่มี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31 200 -  - 1 - 232 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - -  - - 264 264 
เงินลงทุน - สุทธิ - 133 -  - 138 - 271 
รวม 31 333 -  - 139 264 767 

33.2 ความเส่ียงท่ีสาํคญัของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงิน
ประเภทตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไร
หรือเพื่อการคา้ 

33.2.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะ
เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม   

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556   
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกาํหนดของสัญญา   
 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

อตัราดอกเบีย้  เมือ่  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี้  ไม่ม ี   อตัราลอยตัว อตัราคงที ่
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 220  -  303  -  -  -  15 538 0.40 - 2.25 2.40 - 2.95 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  54  -  -  264  - 318 - - 
เงินลงทุน - สุทธิ -  -  267  -  15     -   128 410 - - 
รวม 220  -  624  -  15  264  143 1,266   

 
หนีสิ้นทางการเงิน  

              

เจา้หน้ีหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  -  54 54 - - 
รวม -  -  -  -  -  -  54 54 - - 
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(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม   

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555   
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกาํหนดของสัญญา   
 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

อตัราดอกเบีย้  เมือ่  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี้  ไม่ม ี   อตัราลอยตัว อตัราคงที ่
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21  -  215  -  -  -  15 251 0.60 -2.50 2.61 - 3.00 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  - 264 - - 
เงินลงทุน - สุทธิ -  -  47  -  -  -  224 271 - - 
รวม 21  -  262  -  -  264  239 786   

 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556   
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกาํหนดของสัญญา   
 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบีย้  เมือ่  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี้  ไม่ม ี   อตัราลอยตัว อตัราคงที ่
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 205  -  300  -  -         -  15 520 0.40 - 2.25 2.40 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  54  -  -  264  - 318 - - 
เงินลงทุน - สุทธิ -  -  267  -  15  -  128 410 - - 
รวม 205  -  621  -  15  264  143 1,248   

 
หนีสิ้นทางการเงิน                
เจา้หน้ีหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  -  54 54 - - 
รวม -  -  -  -  -  -  54 54 - - 

 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555   
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกาํหนดของสัญญา   
 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบีย้  เมือ่  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี้  ไม่ม ี   อตัราลอยตัว อตัราคงที ่
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18  -  200  -  -  -  14 232 0.60 - 2.50 2.61 - 2.80 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  - 264 - - 
เงินลงทุน - สุทธิ -  -  47  -  -  -  224 271 - - 
รวม 18  -  247  -  -  264  238 767   
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อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยท์างการเงินเฉล่ียของบริษทัสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
ชนิดท่ีมีดอกเบ้ียแสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 273,795,192 5,301,741 1.94 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 107,410,074 3,378,744 3.15 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 12,797,134 - - 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 300,836,185 8,430,036 2.80 
เงินฝากในสถาบนัการเงิน 6,250,000 224,877 3.60 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 57,319,704 1,389,749 2.42 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,124,261 - - 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 253,300,465 4,799,591 1.89 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 107,410,074 3,378,744 3.15 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 12,797,134 - - 
    

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 284,529,595 8,010,339 2.82 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 57,319,704 1,389,749 2.42 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,124,261 - - 
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33.2.2 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บความเสียหายอนัสืบ
เน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญาของบริษทัและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนั                
ท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินได ้สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดมี้
ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัมากและมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของ
เคร่ืองมือทางการเงินหกัดว้ยสาํรองเผือ่ขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  

33.2.3 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 

33.2.4 ความเส่ียงดา้นสภาวะตลาด 
บริษทัมีความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจจะมี
ผลทาํให้มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัลดลงอย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ตาม บริษทัไดมี้การ
จดัการความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยกาํหนดให้มีหน่วยงานใน
การติดตามและควบคุมความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามท่ีนโยบายของบริษทักาํหนดไว ้

33.2.5  มูลค่ายติุธรรม 
ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดงันั้นมูลค่า
ยุติธรรมท่ีประมาณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึง
จาํนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาด
และ/หรือวิธีการประมาณท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อมูลค่ายุติธรรมท่ี
ประมาณข้ึน บริษทัใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายติุธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ถือ
ตามจาํนวนท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินดงักล่าวเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระยะสั้นและมูลค่าไม่เปล่ียนแปลงไปตาม
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ยกเวน้ มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเงินลงทุน  
ซ่ึงเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาท่ี 
ซ้ือขายกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพย์
จดทะเบียน  มูลค่ายติุธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนด
มูลค่ายุติธรรมประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ีย
ปัจจุบนัและระยะเวลาท่ีจะถือจนครบกาํหนด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินไม่แตกต่างจากราคาตามบญัชีอยา่งมีสาระสาํคญั   

34. การโอนธุรกจิ 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการโอน
ธุรกิจรวมเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บชาํระในเบ้ืองตน้จาํนวน 300 ลา้นบาท ส่วนอีก 
200 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระตามสัดส่วนภายในระยะเวลา 3 ปี ข้ึนอยู่กบักาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) ของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ในปี 2552 ถึงปี 
2554 และบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการโอนลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินตาม
มูลค่า ณ วนัโอน 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดบ้นัทึกกาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมส่วนสุดทา้ย
จาํนวน 70 ลา้นบาท และบนัทึกผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคา้งรับจากบริษทัร่วมดว้ยจาํนวนเดียวกนั 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2555 บริษทัไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ โดยเม่ือส้ินสุดปี 2554 
บริษทัรับรู้ค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัร่วมสามารถทาํกาํไร
ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ไดต้าม
เง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
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บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมในงบการเงินรวมตามสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลภายนอก
ในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ 
“กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่าวเป็นรายได ้เม่ือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ลดลง และเม่ือบริษทัร่วมคาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขายสินทรัพยท่ี์รับโอนจากบริษทัออกไปใหก้บั
บุคคลภายนอก การเคล่ือนไหวของกาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ในงบการเงินรวมสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 
 กาํไรจากการโอนธุรกจิ 
 ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้ 
 สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม 
 2556  2555 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
ยอดตน้งวด 156.10 163.09 
หกั รับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมเพิ่มเติม   

เน่ืองจากการคาํนวณค่าเส่ือมราคา และการขาย   
สินทรัพยท่ี์รับโอนบางส่วนออกไปใหก้บับุคคลภายนอก (5.92)  (6.99) 

ยอดปลายงวด 150.18  156.10 

สืบเน่ืองจากการโอนธุรกิจดงักล่าว บริษทัไดห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
เป็นการชัว่คราว ต่อมาบริษทัไดย้ืน่ขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการ
เป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยูแ่ลว้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น
ท่ีปรึกษาการลงทุนตามหนังสือท่ี กลต. บธ. 994/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 โดยเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 2 
พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป (ดูหมายเหตุขอ้ 1)  

35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยมีมติพิเศษอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาํนวน 9,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 115,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 125,400,000 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5.50 บาท เพื่อจาํหน่ายใหก้บั
ผูถื้อหุน้เดิม เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ โดยใหค้ณะกรรมการบริษทัยอ่ยเป็นผูเ้รียกชาํระค่าหุน้      
ตามความเหมาะสมต่อไป  
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เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้บริษทัทาํสัญญาซ้ือหุ้นใน
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยจากบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 4,550,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.48317 รวมเป็นเงิน 6,748,423.50 บาท โดยมี
เง่ือนไขว่าภายใน 2 ปีนับจากวันชําระราคาหากบริษัทสามารถจําหน่ายหุ้นทั้ งจ ํานวนในบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั แก่บุคคลภายนอกในราคาต่อหุ้นหลงัหักภาษีและค่าใชจ่้าย
ที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) สูงกว่าราคาต่อหุ้นท่ีบริษทัซ้ือจากบริษทั เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัตอ้งชาํระเงินส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนของหุ้นจาํนวน 4,550,000 หุ้นแก่บริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) ในวนัเดียวกนับริษทัไดท้าํสัญญาซ้ือหุ้นดงักล่าว กบับริษทั เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล 
จาํกดั (มหาชน) แลว้ โดยกาํหนดชาํระราคาในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 

36. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 


