บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริษทั
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด ตามกฎหมายว่าด้วย
บริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2537 และได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนที่ ชั้น 8 เลขที่ 287 อาคาร
ลิเบอร์ต้ ีสแควร์ ถนนสี ลม บางรัก กรุ งเทพฯ 10500
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์
การเป็ นที่ปรึ กษาทางการลงทุน
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
การซื้อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเตอร์เนต
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยซึ่ งประกอบกิ จการในประเทศไทย โดยได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั มีสาํ นักงานใหญ่แห่ งเดียว

-2เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิจและลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์ประเภทบัญชี มาร์ จิ้นให้แก่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน และบริ ษทั ได้หยุดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตามหนังสื ออนุ มตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต.ธ.701/2552
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ตามหนังสื ออนุมตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.474/2554 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริ ษทั ได้ยื่นขอรับความเห็นชอบ
ระบบงานการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนตามใบอนุ ญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอยูแ่ ล้วต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ประเภทการเป็ นที่ ปรึ กษาการลงทุนตามหนังสื อที่
กลต.บธ.994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป
ในปั จจุ บนั ธุ รกรรมส่ วนใหญ่เป็ นการประกอบธุ รกิ จเกี่ ยวกับการลงทุน และอาจมีการประกอบธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ที่ไม่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
2.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 บริ ษทั จัดทํางบการเงินนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทย โดยกําหนดรู ปแบบการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
เรื่ อง “การนําเสนองบการเงิน” และตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ที่ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เรื่ อง “แบบงบการเงินสําหรับ
บริ ษทั หลักทรัพย์”
2.2 งบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้รวมรายการของบริ ษทั และ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ ้นอยู่ร้อยละ 78.33 และ ร้อยละ 75.34
ตามลําดับ โดยได้ตดั รายการระหว่างกัน และยอดคงเหลือที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างกันออกแล้ว
นอกจากนั้น งบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยังได้รวมส่ วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ร่ วม ซึ่งได้มาจากงบการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
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3.

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกใหม่ และปรับปรุงใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และ
ปรับปรุ งใหม่ซ่ ึ งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบตั ิซ่ ึ งมีผลกระทบต่องบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนินงาน

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิแล้ว ซึ่ งไม่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างเป็ นสาระสําคัญ
4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกใหม่ และปรับปรุงใหม่ ทปี่ ระกาศแล้ วแต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศที่เกี่ ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุ งใหม่ดงั ต่อไปนี้
1) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความมาตรฐานการบัญชี และการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)

การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได้
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
งบการเงินระหว่างกาล
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555)
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2555)
การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2555)
ส่ วนงานดําเนินงาน
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32

สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดําเนินงาน
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรู ปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินใน
งวดที่เริ่ มใช้มาตรฐานดังกล่าว
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5.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้
เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้
5.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
ค่านายหน้า
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้ ณ วันที่ที่เกิดรายการ
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนี ยมถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ส่ วนรายได้ค่าบริ การถือเป็ นรายได้ตามอัตราส่ วน
ของงานที่ทาํ เสร็ จตามที่ระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยจากเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่มีความไม่แน่ นอนในการเรี ยกเก็บเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยบริ ษทั จึงหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง
กรณี ดงั ต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
1) ลูกหนี้ทวั่ ไปที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้
2) ลูกหนี้ ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่ งค้างชําระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอ่ นชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดั เจนและ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะได้รับชําระหนี้ท้ งั หมด
4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา
5) ลูกหนี้อื่นที่คา้ งชําระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ณ วันที่เกิดรายการ
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ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ยจากเงิ นลงทุ นถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงิ นปั นผลจากเงิ นลงทุน ถื อเป็ นรายได้
เมื่อมีการประกาศจ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
5.2 ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
5.3 การรับรู ้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
บริ ษทั บันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั เพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์บญ
ั ชี เงินสดและการซื้ อขาย
หลักทรั พย์ในระบบเครดิ ตบาลานซ์เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั เพื่อการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั และ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ได้ตดั รายการดังกล่าวออกทั้งด้านสิ นทรัพย์
และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นของบริ ษทั เท่านั้น
5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย์ เงินฝากประจําที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน
ตัว๋ เงิ นประเภทเผื่อเรี ยก และตัว๋ เงิ นที่มีวนั ถึงกําหนดภายใน 3 เดื อน หรื อน้อยกว่านับจากวันที่
ได้มา ซึ่งเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริ ษ ทั บันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าของ
หลักทรัพย์เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งที่ถือไว้เป็ นเงิ นลงทุนชัว่ คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่า
ยุติธรรม บริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดงั กล่าวในองค์ประกอบอื่นของส่ วน
ของเจ้าของ จนกระทัง่ จําหน่ ายหลักทรั พย์จึงบันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ปี และที่จะถือไว้จนครบกําหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
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การตัดจําหน่ายบัญชีส่วนเกิน/ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ใช้อตั ราดอกเบี้ยแท้จริ งซึ่งจํานวนที่ตดั จําหน่าย
นี้จะแสดงเป็ นรายการปรับกับรายได้ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงตาม
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
กําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายเงินลงทุน คํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และบันทึก
อยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย และเงินลงทุนทัว่ ไป
จะบันทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการ
สุ ดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุนคํานวณจากมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทน
เสนอซื้อล่าสุ ดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
5.6 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสี ย
5.7 ลูกหนี้และเจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ ที่เกิดจากการชําระราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านสํานักหักบัญชีของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในแต่ละวัน รวมถึงเงินที่นาํ ไปวางเป็ นประกันกับสํานักหักบัญชีแสดงเป็ น
ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ สาํ นักหักบัญชี ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เรื่ อง “แบบงบการเงิน
สําหรับบริ ษทั หลักทรัพย์”
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5.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ ซ้ือหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้
ซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าด้วยเงินสดเป็ นบัญชีที่ลูกหนี้ จะต้องชําระราคาค่าซื้ อหลักทรัพย์
ให้บริ ษทั ภายใน 3 วันทําการและชําระราคาค่าซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริ ษทั ภายใน 1 วันทําการนับจาก
วันที่สงั่ ซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็ นบัญชีที่ลูกหนี้
สามารถกูย้ ืมเงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ได้โดยต้องวางหลักประกันการชําระหนี้ ในอัตราที่ไม่ต่าํ กว่าอัตรา
ที่ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยกําหนด ลูกหนี้ อื่นรวมลูกหนี้ ซ้ื อหลักทรั พย์และสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชําระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดและลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างประนอมหนี้
หรื อผ่อนชําระ
บริ ษทั ถือปฏิบตั ิในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขาย
ล่ วงหน้าโดยการประเมิ นฐานะลูกหนี้ แต่ ละรายและลู กหนี้ โดยรวม ประกอบกับการพิ จารณา
ตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ตามลําดับ
ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ ยงและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าํ ประกัน
บริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เมื่อหนี้น้ นั มีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรื อมีโอกาส
ที่ลูกหนี้ จะชําระเงิ นต้นและดอกเบี้ ยคืนไม่ครบจํานวน บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการ
ประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ ยงในการเรี ยกชําระและมูลค่าของหลักทรัพย์
ที่ใช้ค้ าํ ประกัน และตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้น้ นั มีหลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรื อมีโอกาสที่จะ
ได้รับชําระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริ ษทั ถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) มูลหนี้จดั ชั้นสู ญ หมายถึง
1) มูลหนี้ของลูกหนี้ ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชําระหนี้ และบริ ษทั
ได้ดาํ เนินการจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
2) มูลหนี้ที่บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาปลดหนี้ให้
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ข)

มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่ วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะ
ดังนี้
1) ลูกหนี้ทวั่ ไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้
2) ลูกหนี้ผอ่ นชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชําระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอ่ นชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดั เจน
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะได้รับชําระหนี้ท้ งั หมด

ค)

มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่
เข้าลักษณะตาม ข)

ทั้งนี้ บริ ษทั ตัดจําหน่ ายลูกหนี้ จดั ชั้นสู ญออกจากบัญชี ทนั ทีที่พบรายการลูกหนี้ จดั ชั้นสู ญดังกล่าว
และตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จดั ชั้นสงสัยทั้งจํานวน
5.9 ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี

การด้อยค่า
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ที่ทาํ ให้สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า
หรื อไม่ หากบริ ษทั พบว่ามีขอ้ บ่งชี้ ดงั กล่าว บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์น้ นั หากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะรับรู ้
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหน่ายส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ คํานวณโดยการเปรี ยบเทียบ
จากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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5.10 สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์จดั เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขาย
มิใช่ มาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป และสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพ
ปั จจุบนั
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วยอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเป็ นสมาชิกสนามกอล์ฟ ซึ่ งแสดง
ด้วยราคาทุนหรื อมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ขาดทุนจากการด้อยค่า
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการ
จําหน่าย
5.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ดังนี้
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

5 ปี

สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนประกอบด้วยค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต
รอตัดจ่าย บริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นประจําทุกปี และเมื่อใดก็ตามที่มี
ข้อบ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นอาจด้อยค่า และตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
5.12 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นภาระของบริ ษทั จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่ น ยอดดุ ลสุ ทธิ เจ้าหนี้ ลูกค้าที่ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
5.13 สัญญาเช่าระยะยาว
5.13.1 สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่
กับผูใ้ ห้เช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ค่าเช่ าที่ เกิ ดขึ้นจากสัญญาเช่ าดังกล่าวจึ งรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามอายุของสัญญาเช่า
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5.13.2 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่ าซึ่ งบริ ษ ัทได้รั บโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ ของการเป็ นเจ้าของ
สิ นทรัพย์ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน บริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์
ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้ สินที่จะต้องจ่าย
ค่า เสื่ อมราคาของสิ นทรั พย์ที่ เช่ าคํานวณโดยวิ ธี เส้นตรงตามสั ญญาเช่ า ดอกเบี้ ยหรื อ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา
ดอกเบี้ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่ อมราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกํา ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
5.14.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่ งเป็ นแผนการจ่ายสมทบตามที่กาํ หนดไว้
สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
และมีการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจาก
พนักงานและเงิ นสมทบจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงิ นจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
5.14.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่
พนักงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานและระเบียบการเกษี ยณอายุพนักงานของ
บริ ษทั โดยคํานวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่ งเป็ นการประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิน
สดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยคํานวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงาน
และปั จจัยอื่นๆ ทั้งนี้ อตั ราคิดลดที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงานอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล กําไรหรื อขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน

- 12 -

5.14.3 การลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ตน้ ทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ในรู ปการลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทนที่สะสมได้ เมื่อพนักงานให้บริ การ
ซึ่ งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิ ทธิ การลางานที่ยงั ได้รับค่าตอบแทนในอนาคต โดยวัดมูลค่า
ของต้นทุนดังกล่าวตามจํานวนซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายเพิ่มเนื่ องจากมีสิทธิ ที่
พนักงานยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
5.15 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ประมาณการหนี้ สินในงบการเงิน เมื่อสามารถประมาณมูลค่าหนี้ สินนั้นได้
อย่างน่าเชื่อถือและเป็ นภาระผูกพันในปัจจุบนั ซึ่งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะทําให้บริ ษทั สู ญเสี ย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว
5.16 ภาษีเงินได้
ค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ นได้ค าํ นวณจากกํา ไรทางภาษี คู ณ ด้ว ยอัต ราภาษี เ งิ น ได้ต ามกฎหมายตามที่
ประกาศใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุ งด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชี
ตามวิธีการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ได้ต้ งั ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีกบั ราคา
ตามฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินโดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้าง
แน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู ้
เมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตที่เพียงพอต่อการนําผล
แตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
5.17 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับงวดด้วยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหว่างงวด
ทั้งนี้ ในระหว่างงวด บริ ษทั ไม่มีตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญเพื่อคํานวณกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น
ปรับลด
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5.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ด
รายการ และแปลงค่าสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการกําไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศเมื่ อมี การชําระเงิ นหรื อที่เกิ ดจากการแปลงค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
5.19 การบริ หารความเสี่ ยงและการป้ องกันความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และเงินลงทุน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการ
ได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
5.20 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อ
อยู่ภายใต้ความควบคุ มของบริ ษ ัทไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกัน
กับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุ น้ และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ
ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ ละรายการ
บริ ษทั คํานึงถึงเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
5.21 การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษทั ต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่ าใช้จ่ายของงวดบัญชี
ถึงแม้วา่ การประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้นที่มีอายุ
ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
557,105,908
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า *
(19,094,117)
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
538,011,791

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

266,410,773 535,066,025 247,496,923
(15,370,023) (14,710,339) (15,348,023)
251,040,750 520,355,686 232,148,900

(* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าไม่ตอ้ งแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าในแสดงฐานะ
การเงินรวมจํานวน 19.09 ล้านบาท และ 15.37 ล้านบาท ตามลําดับ และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 14.71 ล้านบาท และ 15.35 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งบริ ษทั ต้องส่ งคืนเมื่อลูกค้าทวงถาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสดจํานวน 565 บัญชี และ
715 บัญชี ตามลําดับ ที่โอนไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 34) ยังไม่ได้นาํ ส่ ง
สัญญาเปิ ดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด โดยลูกค้าดังกล่าวมีเงินฝาก
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์จาํ นวน 6.88 ล้านบาท และ 7.50 ล้านบาท ตามลําดับ และหุ น้ มูลค่า 131.12 ล้านบาท
และ 209.80 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าดังกล่าวได้นาํ ส่ งสัญญาเปิ ดบัญชี ซ้ื อขาย
หลักทรั พย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด แล้ว บริ ษทั จะโอนทรัพย์สินของลูกค้ารายที่นาํ ส่ ง
สัญญากลับไปฝากยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ต่อไป
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7.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
บริ ษทั มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
54,432,819
-

ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินคดี
ลูกหนี้ผอ่ นชําระ
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 8)
รวม

263,597,908
7,091
406,073
318,443,891
(259,963,812)
58,480,079

263,597,908
7,091
406,073
264,011,072
(259,963,812)
4,047,260

บริ ษทั ได้จดั ชั้นลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2543 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสื อที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2544 ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ย มูลค่ าลูกหนีธ้ ุรกิจ
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ย มูลค่ าลูกหนีธ้ ุรกิจ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
และดอกเบีย้ ค้ างรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ ค้ างรับ - สุ ทธิ และดอกเบีย้ ค้ างรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ ค้ างรับ - สุ ทธิ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่า
มาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

54,432,819
4,047,260
259,963,812
318,443,891

(259,963,812)
(259,963,812)

54,432,819

-

4,047,260
58,480,079

4,047,260
259,963,812
264,011,072

(259,963,812)
(259,963,812)

4,047,260
4,047,260
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มูลหนี้ จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหนี้ จดั ชั้นสงสัย (ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ ยค้างรับ)
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
รวม

8.

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
264,011,072
264,011,072
264,011,072
264,011,072

ค่ าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสู ญ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี้สูญได้รับคืน
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 7)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
259,963,812
261,483,547
(1,349,087)
(170,648)
259,963,812
259,963,812
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9.

เงินลงทุน - สุ ทธิ
9.1 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนได้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มูลค่ า
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี ยุตธิ รรม ราคาตามบัญชี ยุตธิ รรม
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน
ตราสารหนี้ - พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารหนี้ - หุ น้ กูภ้ าคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
กองทุนรวม
รวม
บวก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุ ทธิ
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
กองทุนรวม
บวก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

28,716,807
47,979,545
15,324,888
118,679,844
95,015,754
305,716,838
352,685
306,069,523

28,298,907
47,973,685
15,175,881
118,914,104
95,706,946
306,069,523
306,069,523

10,000,000
(964,158)
9,035,842

9,035,842
9,035,842

156,517,201
94,747,127
125,000
125,000
94,872,127
156,642,201
(61,770,074)
94,872,127
94,872,127
409,977,492 409,977,492

33,903,490
4,995,508
42,000,000
99,166,620
180,065,618
2,059,377
182,124,995

35,702,367
4,997,379
42,075,377
99,349,872
182,124,995
182,124,995

-

-

156,517,201 89,042,140
125,000
125,000
156,642,201 89,167,140
(67,475,061)
89,167,140 89,167,140
271,292,135 271,292,135
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9.2 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม

(1,706,692)
8,575,087
6,868,395

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

2,059,377
1,883,352
23,101,289
27,044,018

(1,706,692)
8,575,087
6,868,395

2,059,377
1,883,352
23,101,289
27,044,018

9.3 ดอกเบี้ยและเงินปั นผลจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

ดอกเบี้ย
เงินปันผล
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
454,209
621,205
44,312
1,075,414
44,312

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
454,209
154,986,325 60,737,252
155,440,534 60,737,252

9.4 ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายที่รับรู ้ในส่วนของเจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการปรับปรุ งภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
- จากการขายเงินลงทุน
ยอดคงเหลือสิ้ นงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
11,398,751
192,831
(964,158)
(771,327)

2,849,688
8,852,850
(23,101,289)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
11,398,751
192,831
(964,158)
(771,327)

2,849,688
8,852,850
(23,101,289)
-
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9.5 บริ ษทั มีเงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน/
มูลค่ า
ค่ าเผือ่
ราคาทุน/
มูลค่ า
ค่ าเผือ่
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การด้ อยค่า ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การด้ อยค่า
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หุน้ สามัญ

7,808
7,808

866
866

6,942
6,942

7,808
7,808

852
852

6,956
6,956

10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม - สุ ทธิ
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดังนี้
งบการเงินรวม
ชื่ อบริษัท

ประเภท

ประเภท

กิจการ

หลักทรัพย์
ทีล่ งทุน

ทุนชํ าระแล้ ว
ณ วันที่

ณ วันที่

สิ ทธิการออกเสี ยง
ณ วันที่

ณ วันที่

วิธีราคาทุน
ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

วิธีส่วนได้ เสี ย

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2556

2555

2556

2555

2556

2555

2556

2555

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

2,138

1,838

49.60

49.54

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด

ธุ รกิจหลักทรัพย์

หุ น้ สามัญ

ประเภท

ประเภท

กิจการ

หลักทรัพย์

1,237.5

1,087.5

1,358.9

1,205.2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่ อบริษัท

ทีล่ งทุน

ทุนชํ าระแล้ ว
ณ วันที่

ณ วันที่

สิ ทธิการออกเสี ยง
ณ วันที่

ณ วันที่

วิธีราคาทุน
ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

วิธีส่วนได้ เสี ย

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2556

2555

2556

2555

2556

2555

2556

2555

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

115.5

184.5

78.33

75.34

บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน โซลาริ ส จํากัด

ให้บริ การจัดการ
กองทุนรวม
กองทุนส่ วนบุคคล
และกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

หุ น้ สามัญ

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

156.4

139.0

23.9

19.7

(136.3)

(119.8)

-

-

20.1

19.2

23.9

19.7

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด

ธุ รกิจหลักทรัพย์

หุ น้ สามัญ

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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สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมมีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
ล้ านบาท
6,546.3
(4,134.7)
2,411.6

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
ล้านบาท
7,392.7
(5,288.5)
2,104.2

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

รายได้รวม
กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิสาํ หรับงวด
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม

2556
ล้ านบาท
2,078.5
329.1
(10.3)
154.4

2555
ล้านบาท
1,774.5
203.2
11.8
60.7

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ร้ อยละ 25 ให้แก่ บริ ษทั เอฟโวลูชั่น แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ได้รับชําระ
ค่าตอบแทนจากการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 7.68 ล้านบาท เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีส่วนต่างที่เกิดขึ้น
จากการจําหน่ายเงินลงทุน จํานวน 1 ล้านบาท
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ย่อยได้เพิ่มทุน จํานวน 32.5 ล้านบาท โดยได้รับเงินเพิ่ม
ทุนจากบริ ษทั และบริ ษทั เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) จํานวน 25 ล้านบาท และ 7.5 ล้านบาท
ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยมีมติพิเศษอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั อีกจํานวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 182,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
192,000,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
เพื่อจําหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม ในราคาตามมูลค่า เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้เรี ยกเก็บเงินค่าหุ น้ ครั้งแรก 10 บาทต่อหุ น้ จํานวน 250,000 หุ ้น เป็ นเงิน
2,500,000 บาท บริ ษทั ย่อยได้รับชําระค่าหุน้ เพิม่ ทุนดังกล่าว และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน
และทุนที่ออกและชําระแล้วกับสํานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555
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ต่อมา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยมีมติให้เรี ยกเก็บเงิน
ค่าหุ น้ ส่ วนที่เหลือ 10 บาทต่อหุ น้ จํานวน 750,000 หุ น้ เป็ นเงิน 7,500,000 บาท บริ ษทั ย่อยได้รับชําระ
ค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 และบริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับสํานักงาน
ทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยมีมติอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียน
และทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วของบริ ษทั จากเดิม 192,000,000 บาท เป็ น 105,600,000 บาท โดยการ
ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั จาก 10 บาทต่อหุ ้น เป็ น 5.50 บาทต่อหุ ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของ
บริ ษทั ย่อย และมีการอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาํ ระแล้วดังกล่าว ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแล้วและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยมีมติพิเศษอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษทั อีกจํานวน 9,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 105,600,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
115,500,000 บาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,800,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5.50 บาท
เพื่อจําหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ เดิมในราคาตามมูลค่า เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการประกอบธุรกิจ
โดยบริ ษทั ย่อยได้รับชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
จดทะเบียน และทุนที่ออกและชําระแล้วกับสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ย่อยมีทุนชําระแล้ว 115.5 ล้านบาท และ 184.5 ล้านบาท ตามลําดับ
ประกอบด้วยหุ น้ สามัญ 21,000,000 หุ น้ และ 18,450,000 หุ น้ ตามลําดับ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5.5 บาท
และ 10 บาท ตามลําดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด
(มหาชน) ถื อหุ ้นร้ อยละ 78.33 และร้ อยละ 21.67 ของทุ นชําระแล้วของบริ ษ ทั ย่อยดังกล่ าว ตามลําดับ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั และบริ ษทั เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ร้อยละ 75.34
และร้อยละ 24.66 ของทุนชําระแล้ว ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ตามลําดับ)
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11. ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
บาท

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
บาท

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

2,627,657
8,424,432
934,030
11,986,119

356,861
558,102
914,963

(95,200)
(934,030)
(1,029,230)

2,984,518
8,887,334
11,871,852

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

(2,053,692)
(7,421,679)
(934,030)
(10,409,401)
1,576,718

(172,133)
(452,763)
(624,896)
290,067

95,199
934,030
1,029,229
(1)

(2,225,825)
(7,779,243)
(10,005,068)
1,866,784

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
บาท

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
บาท

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

2,012,836
7,671,997
934,030
10,618,863

614,821
752,435
1,367,256

-

2,627,657
8,424,432
934,030
11,986,119

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

(1,871,723)
(6,686,766)
(911,000)
(9,469,489)
1,149,374

(181,969)
(734,913)
(23,030)
(939,912)
427,344

-

(2,053,692)
(7,421,679)
(934,030)
(10,409,401)
1,576,718

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

624,896
939,912
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
บาท

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
รวมราคาทุน

804,323
804,323

187,439
338,502
525,941

-

187,439
1,142,825
1,330,264

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

(516,303)
(516,303)
288,020

(20,639)
(157,163)
(177,802)
348,139

-

(20,639)
(673,466)
(694,105)
636,159

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
บาท

ราคาทุน
อุปกรณ์สาํ นักงาน
รวมราคาทุน

512,823
512,823

291,500
291,500

-

804,323
804,323

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
อุปกรณ์สาํ นักงาน
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

(306,775)
(306,775)
206,048

(209,528)
(209,528)
81,972

-

(516,303)
(516,303)
288,020

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

177,802
209,528

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ในงบการเงินรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
และอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 9.0 ล้านบาท และ 9.2 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั มีส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและ
อุปกรณ์ซ่ ึ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวจํานวน 0.4 และ 0.3 ล้านบาท ตามลําดับ
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12. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

อายุการให้
ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ไม่ทราบแน่นอน*

803,836

ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

3,320,548
464,109
2,560,199
7,148,692

อายุการให้
ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดยกมา
เพิม่ ขึน้
รายจ่ าย
ต้ นงวด
ตัดบัญชี
บาท
บาท
บาท

ยอดยกมา
ต้ นงวด
บาท

18,000
18,000

ตัดจําหน่ าย/ ยอดคงเหลือ
โอนออก ปลายงวด
บาท
บาท

-

-

803,836

(1,336,226)
(1,336,226)

-

3,320,548
464,109
1,241,973
5,830,466

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิม่ ขึน้
รายจ่ าย
ตัดบัญชี
บาท
บาท

ตัดจําหน่ าย/ ยอดคงเหลือ
โอนออก
ปลายงวด
บาท
บาท

ไม่ทราบแน่นอน*

803,836

-

-

-

803,836

ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

3,320,548
464,109
3,991,609
8,580,102

-

(1,431,410)
(1,431,410)

-

3,320,548
464,109
2,560,199
7,148,692

ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

1,336,226
1,431,410

อายุการให้
ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

ยอดยกมา
ต้ นปี
บาท

3,320,548
11,429
3,331,977

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิม่ ขึน้
รายจ่ าย
ตัดจําหน่ าย/ ยอดคงเหลือ
ตัดบัญชี
โอนออก
ปลายปี
บาท
บาท
บาท
บาท

-

(4,914)
(4,914)

-

3,320,548
6,515
3,327,063
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อายุการให้
ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิม่ ขึน้
รายจ่ าย
ตัดจําหน่ าย/ ยอดคงเหลือ
ตัดบัญชี
โอนออก
ปลายปี
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดยกมา
ต้ นปี
บาท

3,320,548
16,342
3,336,890

-

(4,913)
(4,913)

-

ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

3,320,548
11,429
3,331,977

4,914
4,913

* ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตรอตัดจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนเนื่ องจากใบอนุ ญาตดังกล่าวไม่มีวนั หมดอายุ และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่า
ใบอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุ ทธิ แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ในงบการเงินรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จาํ นวน
หนึ่งซึ่งตัดบัญชีหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
มีจาํ นวน 1.05 ล้านบาท และ 0.53 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการบริ ษทั ไม่มีคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ซ่ ึงตัดบัญชีหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
13. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู้
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

1,602,758
32,378,201
155,401
192,831
28,357
23,113,579
57,471,127

1,602,758
33,519,195
1,006,077
28,357
24,296,470
60,452,857

1,602,758
32,378,201
155,401
192,831
28,357
34,357,548

1,602,758
33,519,195
1,006,077
28,357
36,156,387

225,938
432,055
657,993
56,813,134

411,875
332,055
743,930
59,708,927

225,938
432,055
657,993
33,699,555

411,875
332,055
743,930
35,412,457
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2556
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู้
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
บาท

1,602,758
33,519,195

(1,140,994)

-

1,602,758
32,378,201

-

155,401

-

155,401

1,006,077
28,357
24,296,470
60,452,857

(1,006,077)
(1,182,891)
(3,174,561)

411,875

(185,937)

332,055
743,930
59,708,927

100,000
(85,937)
(3,088,624)

ณ วันที่
1 มกราคม
2555
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู้

งบการเงินรวม
รายการทีร่ ับรู้
รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท

192,831
192,831

192,831

งบการเงินรวม
รายการทีร่ ับรู้
รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท

192,831
28,357
23,113,579
57,471,127

225,938
432,055
657,993
56,813,134
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
บาท

1,641,387
36,410,009

(38,629)
(2,890,814)

-

1,602,758
33,519,195

421,360
1,156,988
28,357
25,694,320
65,352,421

(421,360)
(150,911)
(1,397,850)
(4,899,564)

-

1,006,077
28,357
24,296,470
60,452,857

411,875

-

411,875

2,849,688
232,054
3,081,742
62,270,679

100,001
511,876
(5,411,440)

(2,849,688)

-

(2,849,688)
2,849,688

332,055
743,930
59,708,927
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ณ วันที่
1 มกราคม
2556
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

1,602,758
33,519,195
-

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
บาท

(1,140,994)

-

1,602,758
32,378,201

155,401

-

155,401

1,006,077
28,357
36,156,387

(1,006,077)
(1,991,670)

411,875

(185,937)

332,055
743,930
35,412,457

100,000
(85,937)
(1,905,733)

ณ วันที่
1 มกราคม
2555
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการทีร่ ับรู้
รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท

192,831
192,831

192,831

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการทีร่ ับรู้
รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท

192,831
28,357
34,357,548

225,938
432,055
657,993
33,699,555
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
บาท

1,641,387
36,410,009

(38,629)
(2,890,814)

-

1,602,758
33,519,195

421,360
1,156,988
28,357
39,658,101

(421,360)
(150,911)
(3,501,714)

-

1,006,077
28,357
36,156,387

411,875

-

411,875

2,849,688

-

(2,849,688)

-

232,054
3,081,742
36,576,359

100,001
511,876
(4,013,590)

(2,849,688)
2,849,688

332,055
743,930
35,412,457
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เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และได้มีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 530 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้ลดลงจากร้อยละ 30
เป็ นร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอัตราร้อยละ 20 สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557
14. สิ นทรัพย์ ทถี่ ือไว้ เพือ่ ขาย - สุ ทธิ

ที่ดิน
อาคารชุด
สิ ทธิ การเป็ นสมาชิกสนามกอล์ฟ
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - สุ ทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
160,257,466
160,257,466
4,873,120
4,873,120
200,000
200,000
165,330,586
165,330,586
(141,786)
(141,786)
165,188,800
165,188,800

บริ ษทั รับโอนที่ดิน อาคารชุด และสิ ทธิการเป็ นสมาชิกสนามกอล์ฟจากลูกหนี้ เพื่อชําระหนี้ ตวั๋ แลกเงินที่
ครบกําหนดแล้วแต่ผอู ้ อกไม่สามารถไถ่ถอนคืนได้ และหนี้ จากเงินให้กยู้ ืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ ซึ่ งในขณะนี้
บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการจัดหาผูซ้ ้ือ
15. สิ นทรัพย์ อนื่
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
ดอกเบี้ยค้างรับ
2,520,635
250,100
ค่าประกันจ่ายล่วงหน้า
641,797
109,712
ค่าบํารุ งรักษาจ่ายล่วงหน้า
143,468
147,138
เงินมัดจําอื่น
540,977
557,002
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมและบริ การจัดการกองทุนรวมค้างรับ 1,386,357
787,725
ภาษีเงินได้รอรับคืน
972,377
773,414
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
3,932,317
3,717,698
อื่นๆ
835,684
792,507
รวม
10,973,612
7,135,296

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
2,505,118
242,920
106,194
106,194
194,627
194,627
297,494
170,605
524,034
634,913
3,627,467
1,349,259
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16. ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
การลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทน

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

4,049,657
596,260
4,645,917

3,577,473
224,792
3,802,265

1,594,435
399,820
1,994,255

766,691
169,256
935,947

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี โ ครงการผลประโยชน์ ข องพนัก งานหลัง ออกจากงานตามพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองแรงงานและตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานบริ ษทั ซึ่ งจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
จํานวนที่บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
363,419
411,245
63,778
76,188
1,715,517
2,142,714
487,433

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
149,554
208,884
30,668
52,135
1,715,517
1,895,739
261,019
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
บาท
บาท
ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ของ
พนักงาน
ผลประโยชน์จ่าย
ยอดยกไปของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

1,594,435
363,419
63,778
1,715,517

2,702,409
411,245
76,188
-

766,691
149,554
30,668
1,715,517

2,101,079
208,884
52,135
-

312,508
-

(1,595,407)

915,043
-

(1,595,407)

4,049,657

1,594,435

3,577,473

766,691

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ร้ อยละต่ อปี
ร้ อยละต่ อปี
ข้ อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

4.1
8.0 - 20.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน
5.0 - 7.0

4.0
10.0 - 20.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน
5.0 - 7.0

บริ ษทั มีการปรับปรุ งหนี้ สินโครงการตามประสบการณ์ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จํานวน 0.10 ล้านบาท และ 0.67 ล้านบาท ตามลําดับ
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17. หนีส้ ิ นอืน่

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินคืนทุนที่ผถู ้ ือหุน้ ยังไม่ได้นาํ เช็คไปขึ้นเงิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2555
2556
บาท
บาท
421,753
287,923
280,910
202,294
6,092,888
8,581,636
1,041,377
1,041,377
5,652,604
5,607,936
15,721,166
13,489,532

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
272,637
168,574
280,910
189,536
5,636,916
8,050,941
1,041,377
1,041,377
5,704,554
5,256,275
12,936,394
14,706,703

18. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2554 มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จํานวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 411,343,616 บาท เป็ นจํานวน 511,343,616 บาท
โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรร
ดังนี้
(1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิ น 80,000,000 หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ น้ สามัญของบริ ษทั ในอัตราจัดสรร 10.170001 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่
(2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 120,000,000 หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตามสัด ส่ วนจํานวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละรายถื ออยู่ในอัตราจัดสรร
6.780001 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ (โดยเศษของหุ น้ ให้ปัดทิ้ง) ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท
นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติอนุมตั ิแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ดังกล่าว
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จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริ ษทั ได้รับทุนที่ชาํ ระแล้วดังนี้
(1) จากการจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั จํานวน 79,932,217 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เป็ นจํานวน 39,966,109 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554
(2) จากการจําหน่ายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั จํานวน 120,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.50 บาท เป็ นจํานวน 60,000,000 บาท โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิในเรื่ อง
ดังต่อไปนี้
(1) อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 511,343,615.50 บาท เป็ น 511,309,724 บาท โดยวิธีการ
ตัดหุ น้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 67,783 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
(2) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 511,309,724 บาท เป็ น 941,946,586 บาท โดยการออก
หุ ้นใหม่เป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 861,309,724 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสื อบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั
บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2556
จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริ ษทั ได้รับทุนที่ชาํ ระแล้วดังนี้
(1) จากการจําหน่ายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั จํานวน 10,117,478 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้
หุ น้ ละ 0.50 บาท ในราคา 1.76 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวน 17,806,761 บาท
(2) จากการจําหน่ายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง จํานวน 275,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้
หุ น้ ละ 0.50 บาท ในราคา 1.85 บาทต่อหุน้ เป็ นจํานวน 508,750,000 บาท
ทั้งนี้บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556
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หุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม คํานวณดังนี้

จํานวนหุน้ สามัญยกมา
บวก หุน้ สามัญเพิ่มเติมถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกในระหว่างงวด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
หุ้น
หุ้น
1,022,619,448
902,619,448
99,737,088
118,688,525
1,122,356,536

1,021,307,973

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งคํานวณโดยการหารส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ด้วยจํานวนหุ น้ สามัญที่ออกและชําระแล้ว

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (บาทต่อหุ น้ )

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
1.82
1.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
1.82
1.76

19. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2556 ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจ่าย เงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท เป็ นจํานวนเงิน
61.34 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายปันผลเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2555 ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงิน
51.11 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายปั นผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
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20. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่องของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ น้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น
รวมถึงเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังต้องดํารงเงินกองทุน และส่ วนของเจ้าของให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
ณ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ และส่ วนของเจ้าของตามเกณฑ์
ดังกล่าว เนื่ องจากบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ให้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1)
อย่างไรก็ตามตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดํารงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรื อทั้งสองอย่างรวมกันมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งแสนบาท ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดงั กล่าว
21. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขาย
หุน้ สูงกว่ามูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
22. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้ จะมีมูลค่า
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั มีสาํ รองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 11.51 และร้อยละ 21.20
ของทุนจดทะเบียน ตามลําดับ
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23. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ

ที่ปรึ กษาทางการเงิน
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
5,245,946
14,123,962 9,888,052
14,123,962 15,133,998

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
5,245,946
-

5,245,946

24. ค่ าธรรมเนียมและบริการจ่ าย
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
บาท
บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล การจัดการกองทุนรวม
และธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

500,000
5,811,688
6,311,688

500,000
4,619,936
5,119,936

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

617,226
617,226

115,052
115,052

25. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่ง
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 12 เมษายน 2556 ตามลําดับ
ค่ าตอบแทนกรรมการสําหรั บปี 2555 ได้รั บอนุ ม ัติ จากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และวันที่ 24 เมษายน 2555 ตามลําดับ
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26. ค่ าใช้ จ่ายอืน่

ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายตลาดหลักทรัพย์
ค่าเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
บาท
บาท
121,556
125,525
645,565
1,039,333
1,363,750
1,533,418
2,190,772
2,912,687
794,550
776,533
4,585,382
4,511,371
10,898,867
9,701,575

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
100,652
89,960
69,122
51,440
1,323,214
1,397,784
2,190,772
2,912,687
639,870
300,209
3,093,939
1,751,496
7,417,569
6,503,576

27. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่สมัคร
เป็ นสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึ่ง และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบ
ให้อีกส่ วนหนึ่ ง ซึ่งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สํา หรับปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2556 และ 2555 บริ ษ ทั จ่า ยเงินสมทบเข้ากองทุน สํารองเลี้ ย งชีพ
เป็ นจํานวนเงิน 0.5 ล้านบาท บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.4
ล้านบาท
28. ขาดทุนจากการด้ อยค่ าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
บาท
บาท
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในตราสารทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม

(5,704,987)
(5,704,987)

(3,768,491)
(3,768,491)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
(5,704,987)
16,442,093
10,737,106

(3,768,491)
21,399,729
17,631,238

- 37 -

29. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล

ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 13)
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
(3,088,624)
(5,411,440)
(3,088,624)
(5,411,440)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
(1.905,733)
(4,013,590)
(1,905,733)
(4,013,590)

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดงั นี้

กําไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไรก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบจากอัตราภาษีที่ลดลงจากร้อยละ 23 เป็ น
ร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของขาดทุนสะสมที่ไม่ได้รับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ตัดจําหน่ายขาดทุนสะสมที่หมดอายุ
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 13)

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
133,490,776
97,196,256
20%
23%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
120,131,044
56,627,848
20%
23%

(26,698,156)

(22,355,139)

(24,026,209)

(13,024,405)

-

(1,882,701)

-

(2,092,378)

32,916,945

21,681,373

31,427,889

13,958,166

(3,678,671)

(4,236,182)

(3,678,671)

(4,236,182)

(4,622,665)
(1,006,077)
(3,088,624)

1,381,209
(5,411,440)

(4,622,665)
(1,006,077)
(1,905,733)

1,381,209
(4,013,590)
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30. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกัน
โดยการมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมีกรรมการร่ วมกัน ฝ่ ายจัดการเห็ นว่านโยบายการกําหนดราคากับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ ยวข้องกันได้ใช้ราคาซึ่ งต่อรองกันอย่างอิสระที่ถือปฏิบตั ิเป็ นปกติในธุ รกิ จ
รายการธุรกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
เงินลงทุนในกองทุนรวมที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
(ดูหมายเหตุขอ้ 9.1)
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
ค่าบริ การจัดการกองทุนส่ วนบุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
เจ้าหนี้อื่น
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ทีม่ กี รรมการร่ วมกัน
Thanh Cong Securities Company J.S.C.
เงินลงทุนในหุน้ สามัญ - สุ ทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 9.1)
ลูกหนี้อื่น
Quam Limited.
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
Quam Securities Company Limited
ค่าที่ปรึ กษาค้างจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

-

-

20,144,290

19,186,383

100,717,285
96,314,342
-

384,427,848
-

100,717,285
96,314,342
43,616
96,479

384,427,848
69,365
-

1,358,857,228 1,205,204,756 1,237,504,700 1,087,504,850
606,748
223,572
606,748
223,572

94,257,511
-

88,552,538
161,389

94,257,511
-

88,552,538
161,389

-

16,865

-

16,865

-

92,754

-

92,754

- 39 -

รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
2555 มีดงั นี้

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
โซลาริ ส จํากัด
ลงทุนในหุน้ สามัญ

ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนรวม
ที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน
ส่วนบุคคลที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริ หาร
โดยบริ ษทั ย่อย
ลงทุนในกองทุนรวมที่บริ หาร
โดยบริ ษทั ย่อย

งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

-

-

-

40,650,105

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

17,400,000

-

293,688,848

-

293,688,848

-

380,992,963

-

10,000,000

6,000,000

10,000,000

25,000,000

นโยบายการกําหนดราคา

2556 : จํานวน 0.75 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ
10 บาทและจํานวน 1.8 ล้านหุน้ หุน้ ละ 5.50 บาท
2555 : จํานวน 2.5 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ
10 บาท

40,650,105 ตามมูลค่าเงินลงทุน
-

ตามมูลค่าเงินลงทุน

380,992,963 ตามมูลค่าเงินลงทุน
6,000,000 2556 : จํานวน 0.99 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ
10.1 บาท
2555: จํานวน 0.60 ล้านหน่วย มูลค่าหน่วยละ
10 บาท

รายรับค่าบริ การ

-

-

2,084,400

-

ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 521,000
บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 31.5)

รายจ่ายค่าเช่า

-

-

731,385

-

รายจ่ายค่าบริ การงานด้านกํากับดูแล
การปฎิบตั ิงาน

ตามที่ตกลงกันตามสัญญา เดือน เมษายนกรกฎาคม 2556 105,315 บาทต่อเดือน
ตั้งแต่สิงหาคม 2556 เป็ นต้นไป 62,025
บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 31.6)

-

-

30,000

-

รายจ่ายค่าบริ หารกองทุนส่วนบุคคล

-

-

563,663

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
ค่าที่ปรึ กษาทางการเงิน

-

5,245,946
-

2,800,800

ค่าบริ การงานวิจยั

2,800,800

รายจ่ายค่าบริ การ

3,250,000

1,800,000

3,250,000

148,509

594,036

148,509

รายจ่ายค่าเช่า

ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา 10,000
บาทต่อเดือน ตั้งแต่วนั ที่ 5 สิ งหาคม ถึง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
104,538 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาร้อยละ 0.2
ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
5,245,946 ตามที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตรา
ร้อยละ 15 ของรายได้
ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุขอ้ 31.7 และข้อ 31.8)
1,800,000 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา (ดูหมายเหตุ
ข้อ 31.1)
594,036 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุขอ้ 31.2)

- 40 งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
บาท
บาท
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ทีม่ กี รรมการร่ วมกัน
Quam Limited
ค่าใช้จ่ายอื่น
Quam Securities Company Limited
ค่าที่ปรึ กษาจ่าย
รายการระหว่างบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่

ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย
ค่าบริ การจัดการ

3,351,396

-

592,861
1,110,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

192,757

-

92,754

3,351,396

18,000

-

881,888
3,540,000

592,861
1,110,000

นโยบายการกําหนดราคา

192,757 ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
92,754

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

18,000 อัตราตามสัญญาที่ตกลงกัน 18,000 บาท
ต่อเดือน และยกเลิกสัญญาตั้งแต่กมุ ภาพันธ์
2555 เป็ นต้นไป
881,888 อัตราตามสัญญาที่ตกลงกัน
3,540,000 อัตราตามสัญญาที่ตกลงกัน 295,000 บาท
ต่อเดือน และตั้งแต่เดือนเมษายน 2556
เป็ นต้นไป 25,000 บาทต่อเดือน

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
บาท
บาท
6,108,640
7,876,345
309,200
379,296
6,417,840
8,255,641

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
3,349,400
4,772,975
165,929
247,952
3,515,329
5,020,927
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31. ภาระผูกพัน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
31.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด เพื่อให้บริ ษทั
ดังกล่าวให้บริ การบริ หารจัดการ สําหรับงานด้านบัญชี งานด้านปฏิบตั ิการ งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนด้านเทคนิ ค งาน
ด้านกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย งานด้านบริ หารบุคคล งานด้านธุรการทัว่ ไปและงานบริ หาร
จัดการทัว่ ไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิ กสัญญาให้คู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น
โดยบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท และเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ทํา
สัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด เพื่อรับบริ การบริ หารจัดการ สําหรับงานปฏิบตั ิการ
และเลขานุ การบริ ษทั สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2556 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
โดยบริ ษทั ชําระค่าตอบแทนเดือนละ 290,000 บาท
31.2

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด เพื่อเช่าช่วงพื้นที่
ชั้น 16 (ห้อง 1601) ของอาคารลิเบอร์ต้ ีสแควร์ เพื่อใช้เป็ นสํานักงานของบริ ษทั ระยะเวลาการเช่า
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 โดยบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ
49,503 บาท และบริ ษทั ได้ต่อสัญญาไปจนถึง 31 มีนาคม 2556 อย่างไรก็ตามบริ ษทั ได้ยกเลิก
สัญญาดังกล่าวแล้ว

31.3

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ทําสัญญากับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยจะเป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญามีอายุ 1 ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 และต่อสัญญาอัตโนมัติคราวละหนึ่งปี บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา
ที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน

31.4

บริ ษทั ได้รับโอนพนักงานจํานวนหนึ่งจาก บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ย่อย ตามสัญญาโอนการจ้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 อย่างไรก็ตามตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ได้โอน
พนักงานดังกล่าวคืนกลับไปยังบริ ษทั ย่อย ตามสัญญาโอนการจ้าง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
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31.5

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เพื่อให้บริ การงานสนับสนุ นที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จจัดการลงทุนให้แก่บริ ษทั
ดัง กล่าว โดยมี ขอบเขตการให้บริ การดังนี้ งานด้านการกํากับดู แลการปฏิ บตั ิ งาน งานด้าน
ทะเบียนกองทุน งานด้านปฏิบตั ิการกองทุน งานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสนับสนุนธุ รกิจ สัญญามีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 เป็ นต้นไป จนกว่าจะมี
การยกเลิกสัญญา โดยบริ ษทั จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 521,000 บาท อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ได้ยกเลิกสัญญาการให้บริ การงานสนับสนุนดังกล่าว โดยการให้บริ การงาน
สนับสนุนสิ้ นสุ ดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

31.6

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เพื่อเช่าช่วงพื้นที่ช้ นั 8 (ห้อง 801A, 807) ของอาคารลิเบอร์ ต้ ีสแควร์ เพื่อใช้
เป็ นสํานักงานของบริ ษทั ระยะเวลาการเช่านับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559
โดยบริ ษทั ต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ 105,315 บาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเปลี่ยนแปลง
พื้นที่เช่าและค่าเช่า โดยบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ 62,025 บาท ซึ่งมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม
2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559

31.7

เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริ ษ ัททําสั ญญากับบริ ษ ัทหลักทรั พย์ เคที ซี มิ โก้ จํากัด สําหรั บ
การให้บริ การบทวิเคราะห์กบั ลูกค้าต่างประเทศ สัญญามีอายุ 2 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2558
และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่ งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า โดยบริ ษทั
ได้รับค่าบริ การเดือนละ 250,000 บาท

31.8 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด สําหรับบริ การจัดหา
และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านวาณิ ชธนกิจในต่างประเทศ มีกาํ หนดระยะเวลา 3 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30
มิถุนายน 2556 โดยบริ ษทั ได้รับค่าบริ การจํานวนเงินรวม 800,800 บาท
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รายการกับคู่สญ
ั ญาทางธุรกิจอื่น ๆ
31.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
สําหรับอาคาร อุปกรณ์สาํ นักงาน และยานพาหนะ ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคต
ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
1.9
2.0
1.7
3.6
3.6
5.6

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
0.4
0.2
0.6
-

32. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบาท)

รายได้จากภายนอก
รายได้จากระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
163,120
163,120
163,120

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ธุรกิจ
ธุรกิจ
การตัด
หลักทรัพย์
การลงทุน
รายการบัญชี
จัดการกองทุน
และอืน่ ๆ
ระหว่ างกัน
14,124
12,573
14,124
12,573
(18,091)
12,573
-

งบการเงินรวม
189,817
189,817
157,602
6,377
5,914
3,752
(40,155)
(3,088)
130,402
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(หน่ วย : พันบาท)

รายได้จากภายนอก
รายได้จากระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
100,688
100,688
100,688

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ธุรกิจ
ธุรกิจ
การตัด
หลักทรัพย์
การลงทุน
รายการบัญชี
จัดการกองทุน
และอืน่ ๆ
ระหว่ างกัน
9,888
36,058
9,888
36,058
(28,478)
36,058
-

งบการเงินรวม
146,634
146,634
108,268
8,969
6,989
671
(27,701)
(5,411)
91,785

สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบาท)
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

1,417,338
1,209,252

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
22,613
22,491

ธุรกิจการลงทุน
และอืน่ ๆ
409,977
271,292

สิ นทรัพย์
ที่ไม่ ได้ ปันส่ วน
756,071
469,308

งบการเงินรวม
2,605,999
1,972,343

33. การบริหารความเสี่ ยง
33.2.1 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กธ. 18/2549 เรื่ อง “การดํารง
เงิ นกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ” กําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาํ รงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ
เมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริ ษทั ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิเมื่อ
สิ้ นวันทําการใดๆ ไม่นอ้ ยกว่า 25 ล้านบาทและไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไปและทรัพย์สิน
ที่ตอ้ งวางเป็ นประกัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้หยุดการประกอบธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ประเภทดังกล่ าว และได้มีหนังสื อแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้บริ ษทั ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ
ตามที่กาํ หนดในวรรคที่หนึ่งแทน
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นอกจากนี้ ตามข้อบังคับสมาชิ กของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี ”)
หมวด 300 “สมาชิก” เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดให้สมาชิกสามัญต้องมีส่วน
ของเจ้าของไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท สําหรับสมาชิกที่ทาํ ธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพนั ธ์
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ และส่ วนของ
เจ้าของตามเกณฑ์ดังกล่ าว เนื่ องจากบริ ษ ัทได้รั บอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ให้หยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้า
เป็ นการชัว่ คราว
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข.7/2551 เรื่ อง การกําหนด
ทุนจดทะเบียนซึ่ งชําระแล้วของบริ ษทั หลักทรัพย์ กําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุ ญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อนั เป็ นตรา
สารแห่ งหนี้หรื อการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน มีทุนจดทะเบียนซึ่ งชําระแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้านบาทตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นไป โดยบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการเพื่อให้
เป็ นไปตามข้อกําหนดดังกล่าวแล้ว
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่
ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดํารงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อ
ทั้งสองอย่างรวมกันมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งแสนบาท ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 20/2545 เรื่ อง การกําหนดความเพียงพอ และหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการคํานวณและรายงานการดํารงความเพียงพอของหลักประกัน หรื อ สิ นทรัพย์สภาพคล่อง
ของบริ ษทั ที่ปรึ กษาการลงทุน
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์
ดังกล่าว
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บริ ษทั ย่อย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน.20/2552 เรื่ อง “การดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั จัดการ” กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั
จัดการกองทุนส่ วนบุคคล ซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชี พและบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดั การกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดํารงส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่า 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 10
ล้านบาท ตามลําดับ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน.42/2552
เรื่ อง “การทําประกันภัยความรับผิดของบริ ษทั จัดการและข้อกําหนดสําหรับบริ ษทั จัดการในการดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุน” กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วน
บุคคลซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่งไม่ได้จดั การกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ มีระดับเตือนภัยอยูท่ ี่ 30 ล้านบาท 30 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลําดับ ในกรณี
ที่บริ ษทั ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนในระดับเตือนภัยได้ตามที่กาํ หนด บริ ษทั จะต้องรายงาน
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแผนปรับปรุ งเพื่อให้มี
ส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยแสดงส่ วนของเจ้าของจํานวน
25.72 ล้านบาท และ 25.46 ล้านบาท ตามลําดับซึ่ งตํ่ากว่าระดับเตือนภัยที่กาํ หนด โดยเมื่อวันที่
29 มกราคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อย มีมติพิเศษอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริ ษทั อีกจํานวน 9.9 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูเ้ รี ยกชําระค่าหุ ้นดังกล่าวตาม
ความเหมาะสมต่อไป (ดูหมายเหตุขอ้ 35) โดยบริ ษทั ย่อยได้รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 เกี่ยวกับความคืบหน้า
แผนการปรับปรุ งเพื่อให้มีส่วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่า 30 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ออกหนังสื อรับรองให้แก่บริ ษทั ย่อยลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อยืนยันว่า
จะให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่บริ ษทั ย่อยอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับตั้งแต่
วันที่ในหนังสื อรั บรองดังกล่าว เพื่อให้บริ ษทั ย่อยสามารถดํารงเงิ นกองทุนได้ตามข้อกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่ องมือทางการเงินนับจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้
(หน่ วย : ล้ านบาท)

เมื่อ
ทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
รวม

235
235

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด ด้ อยคุณภาพ
303
54
267
624

-

15
15

128
128

264
264

รวม
538
318
410
1,266

(หน่ วย : ล้ านบาท)

เมื่อ
ทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
รวม

35
35

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด ด้ อยคุณภาพ
215
133
348

-

-

1
138
139

264
264

รวม
251
264
271
786

(หน่ วย : ล้ านบาท)

เมื่อ
ทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
รวม

220
220

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด ด้ อยคุณภาพ
300
54
267
621

-

15
15

128
128

264
264

รวม
520
318
410
1,248
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เมื่อ
ทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
รวม

33.2

31
31

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด ด้ อยคุณภาพ รวม
200
133
333

-

-

1

264
264

138
139

232
264
271
767

ความเสี่ ยงที่สาํ คัญของเครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการซื้ อขายเครื่ องมือทางการเงิน
ประเภทตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อการเก็งกําไร
หรื อเพื่อการค้า
33.2.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ย งจากอัต ราดอกเบี้ ย คื อ ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น จะ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งมีผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(หน่ วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
รวม

เมือ่
ทวงถาม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสั ญญา
หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า
มากกว่ า
ลูกหนี้
ไม่ มี
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ ดอกเบีย้

220
220

-

303
54
267
624

-

15
15

264
264

-

-

-

-

-

-

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่
รวม

15
128
143

538
318
410
1,266

54
54

54
54

0.40 - 2.25
-

-

2.40 - 2.95
-

-

- 49 (หน่ วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
รวม

21
21

เมือ่
ทวงถาม
-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสั ญญา
หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า
มากกว่ า
ลูกหนี้
ไม่ มี
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ ดอกเบีย้
215
-

47
262

-

-

264
264

15
224
239

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่
รวม
251
264
271
786

0.60 -2.50 2.61 - 3.00
-

(หน่ วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสั ญญา
หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า
มากกว่ า
ลูกหนี้
ไม่ มี
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว

เมือ่
ทวงถาม

205
205

-

300
54
267
621

-

15
15

-

-

-

-

-

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่
รวม

264
264

15
128
143

520
318
410
1,248

-

54
54

54
54

0.40 - 2.25
-

2.40
-

-

-

(หน่ วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
รวม

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว

เมือ่
ทวงถาม

18
18

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสั ญญา
หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า
มากกว่ า
ลูกหนี้
ไม่ มี
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ ดอกเบีย้
200
-

47
247

-

-

264
264

14
224
238

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่
รวม
232
264
271
767

0.60 - 2.50 2.61 - 2.80
-
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อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสิ นทรัพย์ทางการเงินเฉลี่ยของบริ ษทั สําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)
273,795,192
107,410,074
12,797,134

5,301,741
3,378,744
-

1.94
3.15
-

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ดอกเบีย้ รับ
อัตราผลตอบแทน
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)
300,836,185
6,250,000
57,319,704
1,124,261

8,430,036
224,877
1,389,749
-

2.80
3.60
2.42
(หน่ วย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)
253,300,465
107,410,074
12,797,134

4,799,591
3,378,744
-

1.89
3.15
-

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)
284,529,595
57,319,704
1,124,261

8,010,339
1,389,749
-

2.82
2.42
-
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33.2.2 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับความเสี ยหายอันสื บ
เนื่ องมาจากการที่คู่สัญญาของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน
ที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงินได้ สิ นทรัพย์ทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้มี
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวมากและมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญชีของ
เครื่ องมือทางการเงินหักด้วยสํารองเผือ่ ขาดทุนตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
33.2.3 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีเครื่ องมือทางการเงินที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ
33.2.4 ความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาด
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ซึ่ งอาจจะมี
ผลทําให้มูลค่าเงิ นลงทุนของบริ ษทั ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้มีการ
จัดการความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาดให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยกําหนดให้มีหน่วยงานใน
การติดตามและควบคุมความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามที่นโยบายของบริ ษทั กําหนดไว้
33.2.5 มูลค่ายุติธรรม
ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่า
ยุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี้ถึง
จํานวนเงินซึ่ งเกิดขึ้นจริ งในตลาดแลกเปลี่ยนในปั จจุบนั การใช้ขอ้ สมมติฐานทางการตลาด
และ/หรื อวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่
ประมาณขึ้น บริ ษทั ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงิน
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มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิน และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ถือ
ตามจํานวนที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น เนื่ องจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิน
ทางการเงินดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินระยะสั้นและมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย ยกเว้น มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเงิ นลงทุ น
ซึ่ งเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เพื่ อค้า และหลักทรั พย์เผื่อขาย มูลค่ายุติธรรมถื อตามราคาที่
ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สําหรับเงินลงทุนทัว่ ไปซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์
จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
มูลค่ายุติธรรมประมาณโดยวิธีการหาส่ วนลดกระแสเงิ นสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ ย
ปัจจุบนั และระยะเวลาที่จะถือจนครบกําหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สิน
ทางการเงินไม่แตกต่างจากราคาตามบัญชีอย่างมีสาระสําคัญ
34. การโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์ จิ้นให้แก่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยบริ ษทั จะได้รับค่าตอบแทนสําหรับการโอน
ธุรกิจรวมเป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั จะได้รับชําระในเบื้องต้นจํานวน 300 ล้านบาท ส่ วนอีก
200 ล้านบาท จะได้รับชําระตามสัดส่ วนภายในระยะเวลา 3 ปี ขึ้นอยู่กบั กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (“EBITDA”) ของบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด ในปี 2552 ถึงปี
2554 และบริ ษทั จะได้รับค่าตอบแทนสําหรับการโอนลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์จิ้นตาม
มูลค่า ณ วันโอน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้บนั ทึกกําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมส่ วนสุ ดท้าย
จํานวน 70 ล้านบาท และบันทึกผลตอบแทนในการโอนธุรกิจค้างรับจากบริ ษทั ร่ วมด้วยจํานวนเดียวกัน
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 บริ ษทั ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว โดยเมื่อสิ้ นสุ ดปี 2554
บริ ษทั รับรู ้ค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุ รกิจครบทั้ง 500 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ร่ วมสามารถทํากําไร
ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
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บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ของบุคคลภายนอก
ในบริ ษทั ร่ วม โดยส่ วนที่เหลือแสดงเป็ น “กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้” ทั้งนี้ บริ ษทั จะรับรู ้
“กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้” ดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อบริ ษทั มีสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ลดลง และเมื่อบริ ษทั ร่ วมคํานวณค่าเสื่ อมราคาหรื อมีการขายสิ นทรัพย์ที่รับโอนจากบริ ษทั ออกไปให้กบั
บุคคลภายนอก การเคลื่อนไหวของกําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้ในงบการเงินรวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้

ยอดต้นงวด
หัก รับรู้กาํ ไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติม
เนื่องจากการคํานวณค่าเสื่ อมราคา และการขาย
สิ นทรัพย์ที่รับโอนบางส่ วนออกไปให้กบั บุคคลภายนอก
ยอดปลายงวด

งบการเงินรวม
กําไรจากการโอนธุรกิจ
ให้ แก่ บริษัทร่ วมรอรับรู้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
ล้ านบาท
ล้ านบาท
156.10
163.09
(5.92)
150.18

(6.99)
156.10

สื บเนื่องจากการโอนธุรกิจดังกล่าว บริ ษทั ได้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เป็ นการชัว่ คราว ต่อมาบริ ษทั ได้ยนื่ ขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ
เป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอยูแ่ ล้วต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ น
ที่ ปรึ กษาการลงทุ นตามหนังสื อที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเริ่ มตั้งแต่ วนั ที่ 2
พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป (ดูหมายเหตุขอ้ 1)
35. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยมีมติพิเศษอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 9,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 115,500,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 125,400,000 บาท
โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,800,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5.50 บาท เพื่อจําหน่ายให้กบั
ผูถ้ ือหุ น้ เดิม เพื่อใช้เป็ นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ โดยให้คณะกรรมการบริ ษทั ย่อยเป็ นผูเ้ รี ยกชําระค่าหุ น้
ตามความเหมาะสมต่อไป
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เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ทําสัญญาซื้ อหุ ้นใน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยจากบริ ษทั เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล
จํากัด (มหาชน) จํานวน 4,550,000 หุ ้นในราคาหุ ้นละ 1.48317 รวมเป็ นเงิ น 6,748,423.50 บาท โดยมี
เงื่ อ นไขว่ า ภายใน 2 ปี นั บ จากวัน ชํา ระราคาหากบริ ษ ัท สามารถจํา หน่ า ยหุ ้ น ทั้ง จํา นวนในบริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด แก่บุคคลภายนอกในราคาต่อหุ ้นหลังหักภาษีและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี) สู งกว่าราคาต่อหุ ้นที่ บริ ษทั ซื้ อจากบริ ษทั เอฟโวลูชั่น แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ต้องชําระเงิ นส่ วนต่างที่เกิ ดขึ้นของหุ ้นจํานวน 4,550,000 หุ ้นแก่บริ ษทั เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล
จํากัด (มหาชน) ในวันเดี ยวกันบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อหุ ้นดังกล่าว กับบริ ษทั เอฟโวลูชั่น แคปปิ ตอล
จํากัด (มหาชน) แล้ว โดยกําหนดชําระราคาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
36. การอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

