บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและการดาเนินงานของบริษัท
บริ ษทั หลักทรั พย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
เพื่อประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ 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 16 (ห้อง 1601) เลขที่ 287
อาคารลิเบอร์ ต้ ีสแควร์ ถนนสี ลม บางรัก กรุ งเทพฯ 10500
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1. ธุ รกิจการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การเป็ นที่ปรึ กษาทางการลงทุน
4. การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
5. การซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเตอร์ เนต
6. ธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
7. ธุ รกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
บริ ษ ทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ น โซลาริ ส จํากัด (เดิ มชื่ อ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุ นรวม ซี มิ โก้ จํากัด)
เป็ นบริ ษ ทั ย่อยซึ่ งประกอบกิ จการในประเทศไทย โดยได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จประเภทการจัดการ
กองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีสาํ นักงานใหญ่แห่งเดียว
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เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิ จและลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์ประเภทบัญชี มาร์ จิ้นให้แก่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุ รกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน และบริ ษทั ได้หยุดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และ
ธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ตามหนังสื ออนุ มตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต.ธ.701/2552
ต่อมา บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามลําดับ
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงสถานะเป็ นบริ ษทั หลักทรัพย์จดทะเบียน โดยธุ รกรรมส่ วนใหญ่เป็ นการประกอบ
ธุ รกิจเกี่ยวกับการลงทุน และอาจมีการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ไม่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั หลักทรัพย์
เคที ซี มิโก้ จํากัด
2.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
2.1 บริ ษทั จัดทํางบการเงินนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี ที่รับรองทัว่ 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” ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
2.2 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้รวมรายการของบริ ษทั และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
โซลาริ ส จํา กัด ซึ่ ง บริ ษ ทั ถือ หุ ้นอยูร่ ้อ ยละ 75 ส่ วนงบการเงิ น สําหรับ งวดสามเดื อนและงวด
หกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ได้รวมรายการของบริ ษทั และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน โซลาริ ส จํากัด ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 100 โดยได้ตดั รายการระหว่างกัน และยอด
คงเหลือที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างกันออกแล้ว
นอกจากนั้น งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
และ 2554 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ยังได้รวมส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งได้มา
จากงบการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกใหม่ และปรับปรุ งใหม่ ทปี่ ระกาศแล้ วแต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุ งใหม่
ที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้นไป
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ฉบับที่ 20

ภาษีเงินได้
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่เกี่ ยวข้องกับ
บริ ษ ทั มาเริ่ ม ถื อปฏิ บ ตั ิก บั งบการเงิ นของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยเมื่อมาตรฐานดัง กล่า วมีผ ลบัง คับ ใช้
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง “ภาษีเงินได้” มาถือปฏิบตั ิ
ก่อนวันบังคับใช้
4.

นโยบายการบัญชี ทสี่ าคัญ
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้
เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
ค่านายหน้า
ค่านายหน้าจากการซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้ ณ วันที่ที่เกิดรายการ
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ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนี ยมถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ส่ วนรายได้ค่าบริ การถื อเป็ นรายได้ตามอัตราส่ วน
ของงานที่ทาํ เสร็ จตามที่ระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยจากเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ย ถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์ค งค้าง เว้นแต่ มีค วามไม่แน่ นอนในการเรี ย กเก็บ เงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยบริ ษทั จึงหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง
กรณี ดงั ต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
1) ลูกหนี้ทวั่ ไปที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้
2) ลูกหนี้ ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชําระเงิ นไม่เกิ นทุกสามเดื อน ซึ่ งค้างชําระเงิ นต้นหรื อดอกเบี้ ย
ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอ่ นชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดั เจนและ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะได้รับชําระหนี้ท้ งั หมด
4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา
5) ลูกหนี้อื่นที่คา้ งชําระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าถื อเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ณ วันที่เกิดรายการ
ดอกเบี้ยและเงินปั นผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ย จากเงิ นลงทุ นถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์ค งค้าง เงิ นปั นผลจากเงิ นลงทุ นถื อเป็ นรายได้
เมื่อมีการประกาศจ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
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4.3 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
บริ ษทั บันทึกเงิ นที่ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั เพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์บญั ชี เงิ นสดและการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในระบบเครดิ ตบาลานซ์ เป็ นสิ นทรั พย์และหนี้ สินของบริ ษทั เพื่อการควบคุ มภายใน
ของบริ ษทั และ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ได้ตดั รายการดังกล่าวออกทั้งด้านสิ นทรัพย์
และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นของบริ ษทั เท่านั้น
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย์ เงิ นฝากประจําที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน
ตัว๋ เงิ นประเภทเผื่อเรี ยก และตัว๋ เงิ นที่ มีวนั ถึ งกําหนดภายใน 3 เดื อน หรื อน้อยกว่านับจากวันที่
ได้มา ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เพื่ อค้าแสดงตามมู ลค่ ายุ ติธรรม บริ ษ ทั บันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่ า ของ
หลักทรัพย์เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงิ นลงทุ นในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งที่ ถือไว้เป็ นเงิ นลงทุนชัว่ คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่า
ยุติธรรม บริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดงั กล่าวในองค์ประกอบอื่นของส่ วน
ของเจ้าของ จนกระทัง่ จําหน่ ายหลักทรั พย์จึงบันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ านั้นในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ
เงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ปี และที่จะถื อไว้จนครบกําหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
การตัดจําหน่ายบัญชีส่วนเกิน/ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ใช้อตั ราดอกเบี้ยแท้จริ งซึ่ งจํานวนที่ตดั จําหน่าย
นี้จะแสดงเป็ นรายการปรับกับรายได้ดอกเบี้ยรับ
เงิ นลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถื อเป็ นเงิ นลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงตาม
ราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
กําไรและขาดทุนที่เกิ ดขึ้นจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุนในระหว่างงวด คํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ ย
ถ่วงนํ้าหนัก และบันทึกอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และเงินลงทุนทัว่ ไป
จะบันทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน เมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการ
สุ ดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่ วยลงทุนคํานวณจากมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทน
เสนอซื้ อล่าสุ ดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
4.6 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บันทึกเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสี ย
4.7 ลูกหนี้และเจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
ยอดดุ ลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ ที่เกิดจากการชําระราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ผา่ นสํานักหักบัญชี ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในแต่ละวัน รวมถึงเงินที่นาํ ไปวางเป็ นประกันกับสํานักหักบัญชี แสดงเป็ น
ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ สํานักหักบัญชี ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เรื่ อง “แบบงบการเงิน
สําหรับบริ ษทั หลักทรัพย์”
4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ ซ้ื อหลักทรัพย์
และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าด้วยเงินสด ลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ และลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้
ซื้ อหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าด้วยเงินสดเป็ นบัญชี ที่ลูกหนี้ จะต้องชําระราคาค่าซื้ อหลักทรัพย์
ให้บริ ษทั ภายใน 3 วันทําการและชําระราคาค่าซื้ อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้บริ ษทั ภายใน 1 วันทําการนับจาก
วันที่สงั่ ซื้ อหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์เป็ นบัญชี ที่ลูกหนี้
สามารถกูย้ ืมเงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ได้โดยต้องวางหลักประกันการชําระหนี้ ในอัตราที่ไม่ต่าํ กว่าอัตรา
ที่ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยกําหนด ลู กหนี้ อื่นรวมลู กหนี้ ซ้ื อหลักทรั พย์และสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชําระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดและลูกหนี้ ที่อยูร่ ะหว่างประนอมหนี้
หรื อผ่อนชําระ
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บริ ษทั ถื อปฏิ บตั ิในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขาย
ล่ วงหน้าโดยการประเมิ นฐานะลู กหนี้ แต่ ละรายและลู กหนี้ โดยรวม ประกอบกับการพิ จารณา
ตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสํานัก งานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ตามลําดับ
ซึ่ งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ ยงและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าํ ประกัน
บริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี้เมื่อหนี้ น้ นั มีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรื อมีโอกาส
ที่ ลู กหนี้ จะชําระเงิ นต้นและดอกเบี้ ยคื นไม่ ครบจํานวน บริ ษ ทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญโดยการ
ประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ ยงในการเรี ยกชําระและมูลค่าของหลักทรัพย์
ที่ใช้ค้ าํ ประกัน และตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเมื่อหนี้ น้ นั มีหลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรื อมีโอกาสที่จะ
ได้รับชําระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริ ษทั ถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก)

มูลหนี้จดั ชั้นสู ญ หมายถึง
1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชําระหนี้ และบริ ษทั
ได้ดาํ เนินการจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
2) มูลหนี้ที่บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาปลดหนี้ให้

ข)

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

ค)

มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ ที่
เข้าลักษณะตาม ข)

ทั้งนี้ บริ ษทั ตัดจําหน่ ายลู กหนี้ จดั ชั้นสู ญออกจากบัญชี ทนั ที ที่พบรายการลูกหนี้ จดั ชั้นสู ญดังกล่ าว
และตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จดั ชั้นสงสัยทั้งจํานวน
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4.9 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 บ่งชี้ ที่ทาํ ให้สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า
หรื อไม่ หากบริ ษทั พบว่ามี ขอ้ 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
4.10 สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์จดั เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขาย
มิใช่ มาจากการใช้สินทรั พย์น้ นั ต่อไป และสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะต้องมี ไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพ
ปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วยอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กสนามกอล์ฟ ซึ่ งแสดง
ด้วยราคาทุนหรื อมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ขาดทุนจากการด้อยค่า
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายรับรู ้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการ
จําหน่าย
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4.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ดังนี้
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์

5 ปี

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนประกอบด้วยค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต
รอตัดจ่าย บริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นประจําทุกปี และเมื่อใดก็ตามที่ มี
ข้อบ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นอาจด้อยค่า และตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
4.12 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นภาระของบริ ษทั จากการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าที่ มีต่อบุ คคลภายนอก เช่ น ยอดดุ ลสุ ทธิ เจ้าหนี้ ลูกค้าที่ ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
4.13 สัญญาเช่าระยะยาว
4.13.1 สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่
กับ ผูใ้ ห้เช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ค่ าเช่ าที่ เกิ ดขึ้ นจากสัญญาเช่ าดังกล่ าวจึ งรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามอายุของสัญญาเช่า
4.13.2 สัญญาเช่าการเงิน
สั ญญาเช่ าซึ่ งบริ ษ ัทได้รั บโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ ของการเป็ นเจ้าของ
สิ นทรัพย์ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน บริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์
ที่เช่ าในมูล ค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ าพร้ อมกับภาระหนี้ สินที่จะต้องจ่า ย
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่เช่าคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ ดอกเบี้ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอด
ระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่ อมราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
4.14.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พซึ่ งเป็ นแผนการจ่ายสมทบตามที่กาํ หนดไว้
สิ นทรัพย์ของกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
และมีการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจาก
พนักงานและเงิ นสมทบจากบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย เงิ นจ่ ายสมทบกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.14.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ ายให้แก่
พนักงานตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน โดยคํานวณผลประโยชน์ของพนักงาน
ดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานด้วย
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่ งเป็ นการประมาณ
การจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
โดยคํานวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน
อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปั จจัยอื่นๆ ทั้งนี้ อตั ราคิดลดที่ใช้ในการคํานวณ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาล กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรู ้ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เกิ ดรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์
ของพนักงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลา
ของการจ้างงาน
4.14.3 การลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ตน้ ทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ในรู ปการลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทนที่สะสมได้ เมื่อพนักงานให้บริ การ
ซึ่ งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิ ทธิ การลางานที่ยงั ได้รับค่าตอบแทนในอนาคต โดยวัดมูลค่า
ของต้นทุ นดังกล่าวตามจํานวนซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายเพิ่มเนื่ องจากมีสิทธิ ที่
พนักงานยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
4.15 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ประมาณการหนี้ สินในงบการเงิ น เมื่อสามารถประมาณมูลค่าหนี้ สินนั้นได้
อย่างน่าเชื่อถือและเป็ นภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะทําให้บริ ษทั สู ญเสี ย
ทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว
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4.16 ภาษีเงินได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง “ภาษีเงินได้” มาใช้ปฏิบตั ิก่อนวันที่มี
ผลใช้บงั คับ
ค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ค าํ นวณจากกํา ไรทางภาษี คู ณ ด้ว ยอัต ราภาษี เ งิ น ได้ต ามกฎหมายตามที่
ประกาศใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุ งด้วยผลกระทบที่เกิ ดจากการบันทึกบัญชี
ตามวิธีการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ได้ต้ งั ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี กบั ราคา
ตามฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินโดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อที่คาดได้ค่อนข้าง
แน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะรับรู ้
เมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั จะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตที่ เพียงพอต่อการนําผล
แตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์
4.17 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สําหรับงวดด้วยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหว่างงวด
ทั้งนี้ ในระหว่างงวด บริ ษทั ไม่มีตราสารที่อาจเปลี่ ยนเป็ นหุ ้นสามัญเพื่อคํานวณกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น
ปรับลด
4.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศจะถู กแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ด
รายการ และแปลงค่าสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ เป็ นตัวเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการกําไร
และขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศเมื่ อมี การชําระเงิ นหรื อที่ เกิ ดจากการแปลงค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.19 การบริ หารความเสี่ ยงและการป้ องกันความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงิ นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นประกอบด้วย เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ า
เงินสด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และเงินลงทุน ซึ่ งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการ
ได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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4.20 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 ้นมีสิทธิ
ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั รวมทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิ จการ
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิ จารณาความสั มพันธ์ ระหว่างบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษ ทั แต่ ละรายการ
บริ ษทั คํานึงถึงเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.21 ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป บริ ษทั ต้องอาศัยดุ ลยพินิจของ
ผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ที่ อาจเกิ ดขึ้ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่ าใช้จ่ายของงวดบัญชี
ถึ งแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้นที่มีอายุ
ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า *
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท

286,089,542
(16,365,004)
269,724,538

267,725,626
(16,007,708)
251,717,918

368,558,334
(18,460,799)
350,097,535

356,218,450
(18,398,798)
337,819,652

(* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ เงิ นฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าไม่ตอ้ งแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน)
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงิ นและตัว๋ สัญญาใช้เงิ น
ในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าในงบแสดงฐานะการเงินรวมจํานวน 16.37 ล้านบาท และ 18.46 ล้านบาท ตามลําดับ และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 16.01 ล้านบาท และ 18.40 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั ต้องส่ งคืน
เมื่อลูกค้าทวงถาม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ลูกค้าธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทบัญชี เงินสดและ
ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ์จาํ นวน 923 บัญชี และ 1,143 บัญชี ตามลําดับ ที่โอนไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์
เคที ซี มิ โ ก้ จํา กัด (ดู หมายเหตุ ข ้อ 35) ยังไม่ ได้นําส่ งสั ญญาเปิ ดบัญชี ซ้ื อขายหลักทรั พย์ให้ แก่ บริ ษ ัท
หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด โดยลูกค้าดังกล่าวมีเงินฝากเพื่อซื้ อขายหลักทรัพย์จาํ นวน 8.17 ล้านบาท
และ 8.88 ล้านบาท ตามลําดับ และหุ ้นมูลค่า 225.92 ล้านบาท และ 571.47 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม
เมื่อลูกค้าดังกล่าวได้นาํ ส่ งสัญญาเปิ ดบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด แล้ว
บริ ษทั จะโอนทรัพย์สินของลูกค้ารายที่นาํ ส่ งสัญญากลับไปฝากยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด ต่อไป
ณ วันที่ 30 มิ ถุ น ายน 2555 บริ ษ ทั ไม่ มี ลู ก ค้า ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ป ระเภทธุ รกิ จสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้า
ที่ โ อนไปยัง บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ เคที ซี มิ โ ก้ จํา กัด และยัง ไม่ ไ ด้นํา ส่ ง สั ญ ญาเปิ ดบัญ ชี ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษ ัท
หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 91 บัญชี และเงินฝากเพื่อธุ รกิจสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้าจํานวน 1.20 ล้านบาท)
6.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างดําเนิ นคดี
ลูกหนี้ผอ่ นชําระ
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (ดูหมายเหตุขอ้ 7)
รวม

263,597,908
7,091
406,073
264,011,072
(264,011,072)
-

263,768,556
7,091
406,140
264,181,787
(261,483,547)
2,698,240
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บริ ษทั ได้จดั ชั้นลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์ที่
กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2543 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสื อที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2544 ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ลูกหนี้ธุรกิจ
ค่ าเผือ่ หนี้สงสั ย
มูลค่ าลูกหนี้ธุรกิจ
ลูกหนี้ธุรกิจ
ค่ าเผือ่ หนี้สงสั ย มูลค่ าลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
และดอกเบี้ยค้ างรับ
โดยบริษัท
ดอกเบี้ยค้ างรับ - สุ ทธิ
และดอกเบี้ยค้ างรับ
โดยบริษัท ดอกเบี้ยค้ างรับ - สุ ทธิ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่า
มาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

264,011,072
264,011,072

(264,011,072)
(264,011,072)

-

2,698,240
261,483,547
264,181,787

(261,483,547)
(261,483,547)

2,698,240
2,698,240

มูลหนี้ จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูล หนี้ จดั ชั้นสงสัย (ลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และดอกเบี้ ย ค้างรับ )
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

มากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี
มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
รวม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
70,412,299
264,011,072 193,769,488
264,011,072 264,181,787
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7.

ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
261,483,547
285,666,332
2,698,173
(1,349,086)
(170,648)
(7,879,120)
(14,954,579)
264,011,072
261,483,547

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 6)
8.

เงินลงทุน - สุ ทธิ
8.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มี เงิ นลงทุนในตราสารหนี้ และ
ตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนได้ดงั ต่อไปนี้

หลักทรัพย์เพื่อค้า
พันธบัตรรัฐบาล
กองทุนรวม
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
กองทุนรวม
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย – สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
รวมเงินลงทุน – สุทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
99,889,886
6,000,000
105,889,886
201,854
106,091,740

100,000,000
6,091,740
106,091,740
106,091,740

-

-

2,989,828
37,757,729
40,747,557
18,307,553
59,055,110

2,623,427
56,431,683
59,055,110
59,055,110

2,989,828
40,650,105
43,639,933
14,248,439
57,888,372

2,989,828
54,898,544
57,888,372
57,888,372

156,517,201
125,000
156,642,201
(68,281,239)
88,360,962
253,507,812

88,235,962
125,000
88,360,962
88,360,962
253,507,812

156,517,201
125,000
156,642,201
(71,243,551)
85,398,650
143,287,022

85,273,650
125,000
85,398,650
85,398,650
143,287,022
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เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2552 มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั จําหน่าย
เงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั หลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Company J.S.C (“TCSC”) ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั หลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม ซึ่ งจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์
เคที ซี มิโก้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ต่อมา บริ ษทั มีการเปลี่ ยนแปลงแผนการขายโดย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญากับบริ ษทั MAC Capital Limited โดยบริ ษทั
คู่สัญญาจะให้บริ การแนะนําและระบุผแู ้ สดงเจตนาซื้ อเงินลงทุนใน บริ ษทั TCSC นําส่ งข้อเสนอ
ซื้ อเบื้ องต้นจากผูแ้ สดงเจตนาซื้ อ และให้ความช่ วยเหลื อและประสานงานระหว่า งบริ ษ ทั และ
ผูแ้ สดงเจตนาซื้ อเพื่อให้การซื้ อขายเงินลงทุนดังกล่าวประสบความสําเร็ จ
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2554 มีมติรับทราบความคืบหน้า
เรื่ องการจําหน่ ายเงิ นลงทุนดังกล่าวจากบริ ษทั MAC Capital Limited ว่ายังไม่สามารถหาผูซ้ ้ื อ
เงินลงทุนดังกล่าวได้ บริ ษทั จึงได้พกั การขายหุ ้นดังกล่าว โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่
31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าสําหรับเงินลงทุนดังกล่าวไว้แล้ว เป็ นจํานวน 68.27
ล้านบาท และ 71.24 ล้านบาท ตามลําดับ ทําให้ราคาตามบัญชี ของเงินลงทุนดังกล่าวมีจาํ นวน 87.75
ล้านบาท และ 84.78 ล้านบาท ตามลําดับ
8.2 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
บาท
บาท
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
รวม

161,474
161,474

(293,120)
154,109
(139,011)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
บาท
บาท
161,474
161,474

(293,120)
154,109
(139,011)
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งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
รวม

8.3

201,854
107,624
309,478

(806,081)
228,117
(577,964)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
201,854
107,624
309,478

(806,081)
228,117
(577,964)

ดอกเบี้ยและเงินปั นผลจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
บาท
บาท
เงินปันผล
รวม

29,312
29,312

73,340
73,340

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
เงินปันผล
รวม

29,312
29,312

73,340
73,340

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
บาท
บาท
60,722,252
60,722,252

73,340
73,340

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
60,722,252
60,722,252

81,732,932
81,732,932
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8.4 ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายที่รับรู ้ในส่ วนของเจ้าของ
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
ยอดยกมาต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการปรับปรุ งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
- จากการขายเงินลงทุน
ยอดคงเหลือสิ้นงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท

11,398,751

7,514,824

11,398,751

7,514,824

(800,830)
4,166,738
(107,624)
14,657,035

370,950
3,512,977
11,398,751

(800,830)
4,166,738
(107,624)
14,657,035

370,950
3,512,977
11,398,751

8.5 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีเงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ที่มีปัญหา
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ราคาทุน/
มูลค่ า
ค่ าเผื่อ
ราคาทุน/
มูลค่ า
ค่ าเผื่อ
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การด้อยค่ า ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การด้อยค่ า
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
หุ้นสามัญ

7,808
7,808

852
852

6,956
6,956

7,808
7,808

930
930

6,878
6,878
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9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้
ชื่อบริษทั

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด

ชื่อบริษทั

บริษัทย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน โซลาริ ส จํากัด

ประเภท
กิจการ

ธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภท
กิจการ

งบการเงินรวม
ประเภท
ทุนชาระแล้ว
สิทธิการออกเสียง
วิธีราคาทุน
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้ สามัญ

1,838

1,838

49.54

49.54

1,087.5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภท
ทุนชาระแล้ว
สิทธิการออกเสียง
วิธีราคาทุน
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท

1,129.0

1,159.3

วิธีส่วนได้ เสีย
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท

ให้บริ การจัดการ
กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคล
และกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ

หุน้ สามัญ

172

152

75

75

129.0
(108.0)
21.0

114.0
(98.4)
15.6

21.0
21.0

15.6
15.6

ธุรกิจหลักทรัพย์

หุน้ สามัญ

1,838

1,838

49.54

49.54

1,087.5
1,108.5

1,087.5
1,103.1

1,129.0
1,150.0

1,159.3
1,174.9

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
รวม – สุทธิ

1,087.5

วิธีส่วนได้ เสีย
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท

สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมมีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2555
ล้านบาท
6,941.6
(4,991.2)
1,950.4

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
ล้านบาท
4,279.1
(2,267.4)
2,011.7
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รายได้รวม
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิสาํ หรับงวด
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม

รายได้รวม
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิสาํ หรับงวด
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ” “ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ล้านบาท
ล้านบาท
362.2
354.4
20.8
25.7
2.9
(4.4)
60.7
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
754.5
733.9
56.7
58.4
4.6
1.1
60.7
81.7

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
(เดิมชื่ อ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ซี มิโก้ จํากัด) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ร้ อยละ 25 ให้แก่บริ ษทั
เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ได้รับชําระค่าตอบแทนจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุนดังกล่าว
จํานวน 7.68 ล้านบาท เรี ยบร้อยแล้ว โดยมีส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุน จํานวน 1 ล้านบาท
ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 บริ ษทั ย่อยได้เพิ่มทุนจํานวน 20 ล้านบาท โดยได้รับเงินเพิ่มทุนจากบริ ษทั
และบริ ษทั เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) จํานวน 15 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดับ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ย่อยมีทุนชําระแล้ว 172 ล้านบาท และ 152 ล้านบาท
ตามลําดับ ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 17,200,000 หุ ้น และ 15,200,000 หุ ้น ตามลําดับ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริ ษทั และบริ ษทั เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ถือหุ ้น
ร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ของทุนชําระแล้ว ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ตามลําดับ
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10. ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
บาท

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2555
บาท

ราคาทุน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

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

393,985
393,985

-

2,012,836
8,065,982
934,030
11,012,848

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ 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

(117,161)
(395,909)
(23,030)
(536,100)
(142,115)

-

(1,988,884)
(7,082,675)
(934,030)
(10,005,589)
1,007,259

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
บาท

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2554
บาท

ราคาทุน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

2,012,836
12,466,927
934,030
15,413,793

33,820
33,820

-

2,012,836
12,500,747
934,030
15,447,613

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

(1,469,156)
(10,607,300)
(724,194)
(12,800,650)
2,613,143

(199,629)
(473,405)
(92,635)
(765,669)
(731,849)

-

(1,668,785)
(11,080,705)
(816,829)
(13,566,319)
1,881,294

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554

536,100
765,669
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
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

(91,591)
(91,591)
199,909

-

(398,366)
(398,366)
405,957

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2553
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2554
บาท

ราคาทุน
อุปกรณ์สาํ นักงาน
รวมราคาทุน

5,351,395
5,351,395

27,820
27,820

-

5,379,215
5,379,215

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

(5,022,235)
(5,022,235)
329,160

(73,951)
(73,951)
(46,131)

-

(5,096,186)
(5,096,186)
283,029

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554

91,591
73,951

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในงบการเงินรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วน
ปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหัก
ค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 8.5 ล้านบาท และ 3.9 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการ บริ ษทั ไม่มีส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ซ่ ึงตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
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11.

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

อายุการให้
ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ไม่ทราบแน่นอน*
ประเภทการจัดจําหน่ายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ไม่ทราบแน่นอน*
ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทราบแน่นอน*
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
5 ปี
รวม

อายุการให้
ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ไม่ทราบแน่นอน*
ประเภทการจัดจําหน่ายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ไม่ทราบแน่นอน*
ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทราบแน่นอน*
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ยอดยกมา
เพิม่ ขึน้
รายจ่ าย
ต้ นงวด
ตัดบัญชี
บาท
บาท
บาท

ตัดจาหน่ าย/
โอนออก
บาท

803,836

-

-

-

803,836

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

-

(726,357)
(726,357)

-

3,320,548
464,109
3,265,252
7,853,745

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ยอดยกมา
เพิม่ ขึน้
รายจ่ าย
ต้ นงวด
ตัดบัญชี
บาท
บาท
บาท
803,836

-

3,320,548
464,109
5,489,714
10,078,207

-

(747,085)
(747,085)

ตัดจาหน่ าย/
โอนออก
บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทการจัดจําหน่ายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

ยอดคงเหลือ
ปลายงวด
บาท

-

803,836

-

3,320,548
464,109
4,742,629
9,331,122

ค่ าตัดจาหน่ ายสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554

อายุการให้
ประโยชน์

ยอดคงเหลือ
ปลายงวด
บาท

726,357
747,085

ยอดยกมา
ต้ นงวด
บาท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
เพิม่ ขึน้
รายจ่ าย
ตัดจาหน่ าย/
ตัดบัญชี
โอนออก
บาท
บาท
บาท

-

(2,443)
(2,443)

-

ยอดคงเหลือ
ปลายงวด
บาท

3,320,548
13,899
3,334,447
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อายุการให้
ประโยชน์
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทการจัดจําหน่ายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
เพิม่ ขึน้
รายจ่ าย
ตัดจาหน่ าย/
ตัดบัญชี
โอนออก
บาท
บาท
บาท

ยอดยกมา
ต้ นงวด
บาท

3,320,548
21,262
3,341,810

-

(2,436)
(2,436)

-

ค่ าตัดจาหน่ ายสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554

ยอดคงเหลือ
ปลายงวด
บาท

3,320,548
18,826
3,339,374
2,443
2,436

* ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตรอตัดจ่ายมี อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเนื่ องจากใบอนุ ญาตดังกล่าวไม่มีวนั หมดอายุ และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่า
ใบอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุ ทธิ แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในงบการเงินรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดบัญชี หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 0.53 ล้านบาท และ 0.03 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
บริ ษทั ไม่มีคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ซ่ ึ งตัดบัญชีหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่
12. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู้
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท

1,607,258
33,680,431
505,633
1,156,988
28,357
24,968,649
61,947,316

1,641,387
36,410,009
421,360
1,156,988
28,357
25,694,320
65,352,421

1,607,258
33,680,431
505,633
1,156,988
28,357
36,978,667

1,641,387
36,410,009
421,360
1,156,988
28,357
39,658,101

46,426
3,734,791
282,055
4,063,272
57,884,044

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

46,426
3,734,791
282,055
4,063,272
32,915,395

2,849,688
232,054
3,081,742
36,576,359
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2555
บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิ จให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,641,387
36,410,009
421,360
1,156,988
28,357
25,694,320
65,352,421

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

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกาไรหรือขาดทุน ในกาไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 30) เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท
(34,129)
(2,729,578)
(725,671)
(3,489,378)

46,426
50,001
96,427
(3,585,805)

-

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2555
บาท
1,607,258
33,680,431

(421,360)

-

505,633
84,273

505,633
1,156,988
28,357
24,968,649
61,947,316

-

46,426

885,103

3,734,791

885,103
(800,830)

282,055
4,063,272
57,884,044
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ณ วันที่
1 มกราคม
2554
บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู้
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2554
บาท

2,466,581
62,711,869

(2,250)
(244,539)

-

2,464,331
62,467,330

494,640
7,346,845
42,536
41,084,084
114,146,555

54,960
(5,837,730)
(6,029,559)

-

549,600
1,509,115
42,536
41,084,084
108,116,996

-

793,474

4,014,112

75,000
75,000
75,000
(6,104,559)

793,474
(793,474)

273,082
4,287,194
103,829,802

3,220,638
198,082
3,418,720
110,727,835
ณ วันที่
1 มกราคม
2555
บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกาไรหรือขาดทุน ในกาไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 30)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท

1,641,387
36,410,009
421,360
1,156,988
28,357
39,658,101

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกาไรหรือขาดทุน ในกาไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 30)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท
(34,129)
(2,729,578)

-

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2555
บาท
1,607,258
33,680,431

-

(421,360)

-

(2,763,707)

505,633
84,273

505,633
1,156,988
28,357
36,978,667

46,426

-

46,426

2,849,688

-

885,103

3,734,791

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

50,001
96,427
(2,860,134)

885,103
(800,830)

282,055
4,063,272
32,915,395
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ณ วันที่
1 มกราคม 2554
บาท
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกาไรหรือขาดทุน
ในกาไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 30)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท

ณ วันที่
30 มิถุนายน 2554
บาท

2,466,581
62,711,869

(2,250)
(244,539)

-

2,464,331
62,467,330

494,640
7,346,845
42,536
73,062,471

54,960
(5,837,730)
(6,029,559)

-

549,600
1,509,115
42,536
67,032,912

3,220,638

-

793,474

4,014,112

198,082
3,418,720
69,643,751

75,000
75,000
(6,104,559)

793,474
(793,474)

273,082
4,287,194
62,745,718

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยให้ลดลงจาก
ร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอัตราร้อยละ 20
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นต้นไป ดังนั้นบริ ษทั จึงได้ปรับปรุ งสิ นทรัพย์
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยปรับปรุ งกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูหมายเหตุขอ้ 30)
และกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
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13. สิ นทรัพย์ทถี่ ือไว้เพือ่ ขาย - สุ ทธิ

ที่ดิน
อาคารชุด
สิ ทธิการเป็ นสมาชิกสนามกอล์ฟ
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - สุ ทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
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 จากเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ ซึ่ งในขณะนี้
บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการจัดหาผูซ้ ้ื อ
14. สิ นทรัพย์อนื่
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
บาท
บาท
บาท
บาท
ดอกเบี้ยค้างรับ
302,305
31,986
298,082
ค่าประกันจ่ายล่วงหน้า
589,647
110,876
288,807
107,294
ค่าบํารุ งรักษาจ่ายล่วงหน้า
641,262
123,539
เงินมัดจําอื่น
557,302
557,002
194,627
194,627
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมและบริ การจัดการกองทุนรวมค้างรับ 920,945
591,226
ผลตอบแทนในการโอนธุรกิจค้างรับจากบริ ษทั ร่ วม
(ดูหมายเหตุขอ้ 35)
70,000,000
70,000,000
ภาษีเงินได้รอรับคืน
467,659
639,305
9,793
62,393
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
3,537,355
3,175,902
อื่นๆ
2,101,581
1,382,977
766,386
499,787
รวม
9,118,056 76,612,813
1,557,695 70,864,101
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15. ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
บาท
บาท
บาท
บาท
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
การลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทน

2,946,126
538,975
3,485,101

2,702,409
441,657
3,144,066

2,231,589
310,133
2,541,722

2,101,079
262,952
2,364,031

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อ ยมี โ ครงการผลประโยชน์ ข องพนัก งานหลังออกจากงานตามพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
จํานวนที่บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
บาท
บาท
102,811
97,706
19,047
22,227
121,858
119,933

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
บาท
บาท
52,221
50,036
13,034
18,278
65,255
68,314
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ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
205,623
195,412
38,094
44,453
243,717
239,865

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
104,442
100,071
26,068
36,556
130,510
136,627

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ยอดยกไปของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท

2,702,409
205,623
38,094

2,222,679
195,412
44,453

2,101,079
104,442
26,068

1,827,825
100,071
36,556

2,946,126

2,462,544

2,231,589

1,964,452

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ร้ อยละต่อปี )
ข้ อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

4.0
10.0 - 20.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน
5.0 - 7.0
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16. หนีส้ ิ นอื่น

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินคืนทุนที่ผถู ้ ือหุน้ ยังไม่ได้
นําเช็คไปขึ้นเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 17)
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
327,865
4,447,449
212,114
188,695
6,592,761
7,006,417
1,046,377
5,003,238
13,182,355

1,064,066
5,165,103
17,871,730

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
188,034
4,365,599
212,114
188,695
6,011,485
6,355,376
1,046,377
4,578,632
12,036,642

1,064,066
4,823,444
16,797,180

17. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2553 มีมติดงั นี้
(1) อนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุ นที่ออกจําหน่ ายและชําระแล้วของบริ ษทั จากเดิ ม 833,895,131
บาท เป็ น 416,947,565 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ ของบริ ษทั จาก 1 บาทต่อหุ ้น เป็ น 0.50
บาทต่อหุ น้ เพื่อคืนเงินให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
(2) อนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริ ษทั โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ ของบริ ษทั
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ปรับลดมูลค่าหุ ้นสามัญที่ซ้ื อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 20,295,000 หุ ้น
ในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท เป็ นจํานวนเงิน 10,147,500 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
และทุ นที่ อ อกจํา หน่ า ยและชํา ระแล้วดัง กล่ า วข้า งต้น โดยได้โอนกลับ สํา รองหุ ้น ทุ นซื้ อ คื นจํา นวน
10,147,500 บาท เป็ นกําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
บริ ษทั ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วดังกล่าว และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีเงินคืนทุนที่ผถู ้ ือหุ น้ รับไปแล้วแต่ยงั มิได้นาํ เช็ค
ไปขึ้นเงินจํานวน 1,046,377 บาท และ 1,064,066 บาท ตามลําดับ ซึ่ งแสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของหนี้ สิน
อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 16)
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เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2554 มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ลดทุนที่
ชําระแล้วโดยการตัดหุ น้ ทุนซื้ อคืนจํานวน 11,207,900 หุ น้ ที่ไม่สามารถจําหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยได้ใ นช่ วงเวลาที่ ก าํ หนด และเมื่ อวัน ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2554 บริ ษ ทั ได้จดทะเบี ย นลดทุ น
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
บริ ษทั รับรู ้ผลต่างจํานวน 11.97 ล้านบาท จากการลดทุนตามมูลค่าที่ตราไว้ราคาหุ ้นละ 0.5 บาท โดยการ
ตัดหุ ้นทุนซื้ อคืนในราคาซื้ อถัวเฉลี่ยหุ ้นละ 1.57 บาท ไว้ภายใต้รายการ “ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นทุนซื้ อคืน”
ในส่ วนของเจ้าของ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2554 มีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จํานวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 411,343,616 บาท เป็ นจํานวน 511,343,616 บาท
โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิ น 200,000,000 หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรร
ดังนี้
(1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั จํานวนไม่เกิ น 80,000,000 หุ ้นมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ น้ สามัญของบริ ษทั ในอัตราจัดสรร 10.170001 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ใหม่
(2) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิ น 120,000,000 หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม ของบริ ษ ทั ตามสั ดส่ วนจํา นวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ ล ะรายถื ออยู่ใ นอัตราจัดสรร
6.780001 หุ น้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ใหม่ โดยเศษของหุ น้ ให้ปัดทิง้ ในราคาหุ น้ ละ 0.50 บาท
และอนุ มตั ิ แก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุ นจดทะเบียนของ
บริ ษทั ดังกล่าว
จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนข้างต้น บริ ษทั ได้รับทุนที่ชาํ ระแล้วดังนี้
(1) จากการจ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั จํานวน 79,932,217 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เป็ นจานวน 39,966,109 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554
(2) จากการจําหน่ายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั จํานวน 120,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.50 บาท เป็ นจํานวน 60,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บันทึกไว้เป็ นเงิ นรับล่วงหน้า
ค่าหุ ้นในงบแสดงฐานะการเงิน โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่
5 มกราคม 2555
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีค่าจองซื้ อหุ ้นส่ วนเกิ นรอจ่ายคืนผูถ้ ื อหุ ้น จํานวน 31,919,794
บาท ซึ่ งแสดงเป็ นหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงิน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 : 5,341 บาท แสดงรวม
เป็ นส่ วนหนึ่งของหนี้สินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน)
นอกจากนี้ ในระหว่า งปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธัน วาคม 2554 บริ ษ ัท ได้จ าํ หน่ า ยหุ ้ น ทุ น ซื้ อ คื น คื น สู่ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํานวน 9,087,100 หุ ้น ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2552
เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2552 ซึ่ งกําหนดราคาจําหน่ายไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 85 ของราคาปิ ดเฉลี่ย 5 วันทําการซื้ อขาย
ก่อนหน้า มูลค่ารวม 10.57 ล้านบาท โดยมีส่วนตํ่ามูลค่าจากการจําหน่ายหุ น้ ซื้ อคืนจํานวน 3.68 ล้านบาท
หุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน คํานวณดังนี้

จํานวนหุน้ สามัญยกมา
หัก หุน้ ทุนซื้อคืนยกมา
บวก หุน้ ปันผล (ดูหมายเหตุขอ้ 19)
จํานวนหุน้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกยกมา
บวก หุน้ สามัญเพิ่มเติมถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกในระหว่างงวด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
หุ้น
หุ้น
1,022,619,448
833,895,131
(20,295,000)
79,932,217
1,022,619,448
893,532,348
1,022,619,448

893,532,348
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
หุ้น
หุ้น
902,619,448
833,895,131
(20,295,000)
79,932,217
902,619,448
893,532,348
117,362,637
-

จํานวนหุน้ สามัญยกมา
หัก หุน้ ทุนซื้อคืนยกมา
บวก หุน้ ปั นผล (ดูหมายเหตุขอ้ 19)
จํานวนหุน้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกยกมา
บวก หุน้ สามัญเพิ่มเติมถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ออกในระหว่างงวด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก
ณ วันที่ 30 มิถุนายน

1,019,982,085

893,532,348

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหุ ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ งคํานวณโดยการหาร
ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้วสุ ทธิ ดว้ ยจํานวนหุ ้นทุนซื้ อคืน ณ วันสิ้ นงวด
ที่รายงาน มีมูลค่าดังนี้

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
1.67
1.93

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
1.76
2.00
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18. หุ้นทุนซื้อคืน
18.1 การเปลี่ยนแปลงของหุ น้ ทุนซื้ อคืนในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีดงั นี้
(ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 : ไม่มีหุน้ ทุนซื้ อคืน)

จํานวนหุน้ (หุน้ )
จํานวนเงิน (บาท)

18.2

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ยกมาต้ นงวด
ซื้อเพิม่ เติม
ยกเลิก/ตัดหุ้น
คงเหลือปลายงวด
(ราคาทุน)
(ดูหมายเหตุข้อ 17)
20,295,000
(11,207,900)
9,087,100
31,824,872
(17,575,264)
14,249,608

การเปลี่ยนแปลงของส่ วนเกินทุนหุ น้ ทุนซื้ อคืนในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
มีดงั นี้ (ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 : ไม่มีหุน้ ทุนซื้ อคืน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ยกมาต้ นงวด
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือปลายงวด
บาท
บาท
บาท
บาท
ส่ วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน หุน้ สามัญ

15,518,880

-

(11,971,314)

3,547,566

19. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 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
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2554 มี มติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายปั นผล โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- หุ ้นปั นผลที่อตั รา 10.170001 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นปั นผล เทียบเท่ากับ 0.04916420054 บาท
ต่อหุ น้ รวมทั้งสิ้ น 79,932,217 หุน้ หรื อ 39.97 ล้านบาท
- เงินปันผลที่อตั รา 0.00546268890 บาทต่อหุ น้ รวมเป็ นเงิน 4.44 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จ่ายปั นผลทั้งหมดเป็ นจํานวน 44.41 ล้านบาท แล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2554 มี มติ อนุ มตั ิ งดจ่ายเงิ นปั นผล สําหรั บ
ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
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20. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น
รวมถึงเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังต้องดํารงเงินกองทุน และส่ วนของเจ้าของให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนสภาพ
คล่ อ งสุ ท ธิ แ ละส่ ว นของเจ้า ของตามเกณฑ์ ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ได้รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1 และข้อ 35)
21. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขาย
หุ น้ สู งกว่ามูลค่าหุ น้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ น้ ส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
22. ทุนสารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติ บริ 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 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 21
ของทุนจดทะเบียน
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23. สารองหุ้นทุนซื้อคืน
ตามมาตรา 66/1(2) แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั อาจซื้ อหุ ้นคืนเพื่อบริ หาร
ทางการเงินเมื่อบริ ษทั มีกาํ ไรสะสมและสภาพคล่องส่ วนเกิน และการซื้ อหุ ้นคืนนั้นไม่เป็ นเหตุให้บริ ษทั
ประสบปั ญหาทางการเงิ น ทั้งนี้ ตามบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎี กาที่ 756/2547 และจดหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2548 เกี่ ยวกับการซื้ อหุ ้นคื นได้ก าํ หนดหลักเกณฑ์สํา หรั บ การซื้ อหุ ้นคื นโดยจะซื้ อคื นได้
ไม่เกินวงเงินกําไรสะสมและให้บริ ษทั ต้องกันกําไรสะสมไว้เป็ นเงินสํารองเท่ากับจํานวนเงินที่ได้จ่ายซื้ อ
หุ ้นคืนจนกว่าจะมีการจําหน่ ายหุ ้นที่ซ้ื อคืนได้หมดหรื อบริ ษทั ลดทุนที่ชาํ ระแล้วโดยวิธีตดั หุ ้นซื้ อคืนที่
จําหน่ ายไม่หมดแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ ตามหนังสื อของสภาวิชาชี พที่ ส.สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2548 กําหนดให้บริ ษทั ที่มีการซื้ อหุ ้นคืนต้องมีกาํ ไรสะสมไม่นอ้ ยกว่ามูลค่าหุ ้นซื้ อคืนที่ยงั คง
เหลื ออยู่ในบัญชี และกรณี ที่นาํ กําไรสะสมไปจ่ายเงิ นปั นผล กําไรสะสมหลังการจ่ายเงิ นปั นผลต้องมี
จํานวนไม่นอ้ ยกว่าหุ น้ ซื้ อคืนที่คงเหลืออยูใ่ นบัญชี
ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริ ษทั ได้โอนกลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุ ้นทุน
ซื้ อคืนจํานวน 17.58 ล้านบาท เนื่องจากการตัดหุ น้ ทุนซื้ อคืน (ดูหมายเหตุขอ้ 18)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้โอนกลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุ ้นทุนซื้ อคืนทั้งหมด หลังจากที่
ได้ตดั หุ น้ ทุนซื้ อคืนและออกจําหน่ายหุ น้ ทุนซื้ อคืนหมดแล้ว
24. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บาท
บาท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

2,768,333
2,768,333

1,922,454
1,922,454

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บาท
บาท
-

-

- 38 -

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

25.

5,099,783
5,099,783

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท

3,965,484
3,965,484

-

-

ค่ าธรรมเนียมและบริการจ่ าย
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บาท
บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนรวม
และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

124,318 124,658
1,048,810 1,421,737
1,173,128 1,546,395
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนรวม
และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

248,634 247,945
2,081,936 2,472,067
2,330,570 2,720,012

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บาท
บาท

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท

-

-
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26. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่ง
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2555 ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และวันที่ 24 เมษายน 2555 ตามลําดับ ค่าตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2554 ได้รับอนุ ม ตั ิ จากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้ นของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ย เมื่อ วัน ที ่ 28
เมษายน 2554 และวันที่ 26 เมษายน 2554 ตามลําดับ
27. ค่ าใช้ จ่ายอืน่

ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายตลาดหลักทรัพย์
ค่าเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน

สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน

2555
2554
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บาท
บาท
35,557
116,805
271,026
1,251,430
330,068
250,350
971,969
792,457
559,764
245,760
1,350,257
2,406,211
3,518,641
5,063,013

2555
2554
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บาท
บาท
35,177
84,906
35,104
552,929
301,463
190,454
971,969
792,457
299,514
800
903,534
2,182,438
2,546,761
3,803,984
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ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายตลาดหลักทรัพย์
ค่าเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน

สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน

สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน

2555
บาท
95,396
716,812
879,285
2,064,331
609,074
2,136,683
6,501,581

2554
บาท
250,529
1,543,611
537,426
1,272,504
336,994
3,513,526
7,454,590

2555
บาท
63,128
50,240
811,419
2,064,331
299,514
1,175,176
4,463,808

2554
บาท
173,260
637,010
441,302
1,272,504
3,368
2,916,976
5,444,420

28. กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พสําหรับพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่สมัคร
เป็ นสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึ่ง และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบ
ให้อีกส่ วนหนึ่ง ซึ่ งกองทุนสํารองเลี้ยงชี พของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริ ษทั จ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนสํารอง
เลี้ยงชี พเป็ นจํานวนเงิน 0.11 ล้านบาท และ 0.13 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.11 ล้านบาท และ 0.12 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
เป็ นจํานวนเงิน 0.24 ล้านบาท และ 0.26 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.21 ล้านบาท และ 0.27 ล้านบาท ตามลําดับ
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29. ขาดทุนจากการด้ อยค่ าของเงินลงทุน (โอนกลับ)

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
ตราสารทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”

บาท

บาท

บาท

(1,281,372)
(1,281,372)

(6,863,951)
(6,863,951)

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
ตราสารทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม

(2,962,313)
(2,962,313)

(815,128)
(815,128)

(1,281,372)
4,818,011
3,536,639

บาท
(6,863,951)
7,915,926
1,051,975

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
(2,962,313)
9,600,625
6,638,312

(815,128)
16,458,297
15,643,169

30. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล

ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บาท
บาท
(2,827,408)
(427,167)
(2,827,408)
(427,167)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
บาท
บาท
(2,439,212)
(427,167)
(2,439,212)
(427,167)
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ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
(3,585,805) (6,104,559)
(3,585,805) (6,104,559)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
(2,860,134) (6,104,559)
(2,860,134) (6,104,559)

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ผลกระทบจากอัตราภาษีที่ลดลงจากร้อยละ 23 เป็ น
ร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของขาดทุนสะสมที่ไม่ได้รับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
บาท
บาท
(274,188)
4,346,660
23%
30%
63,063

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
บาท
บาท
49,778,113
(10,083,702)
23%
30%

(1,303,999)

(11,448,966)

3,025,110

(1,981,129)

-

(2,039,359)

-

2,004,549

1,867,785

13,963,004

(86,546)

(1,117,883)

1,524,247

(1,117,883)

(850,531)

(1,796,008)
(2,827,408)

(2,515,200)
(427,167)

(1,796,008)
(2,439,212)

(2,515,200)
(427,167)
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กําไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไรก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ – ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบจากอัตราภาษีที่ลดลงจากร้อยละ 23 เป็ น
ร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของขาดทุนสะสมที่ไม่ได้รับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 12)

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
9,632,495
10,603,303
23%
30%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
41,811,447
58,590,102
23%
30%

(2,215,474)

(3,180,992)

(9,616,633)

(1,926,758)

-

(2,035,609)

(17,577,031)

-

5,728,358

(63,920)

13,964,039

19,269,608

(2,249,031)

(344,447)

(2,249,031)

(5,281,936)

(2,922,900)
(3,585,805)

(2,515,200)
(6,104,559)

(2,922,900)
(2,860,134)

(2,515,200)
(6,104,559)

31. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกัน
โดยการมีผูถ้ ื อหุ ้นและ/หรื อมี กรรมการร่ วมกัน ฝ่ ายจัดการเห็ นว่านโยบายการกําหนดราคากับบุคคล
ที่ เกี่ ยวข้อง และกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันได้ใช้ราคาซึ่ งต่อรองกันอย่างอิสระที่ถือปฏิ บตั ิเป็ นปกติในธุ รกิ จ
รายการธุ รกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลื อกับบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกันและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิ ถุ นายน 2555 และวันที่
31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
บริษทั ย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
เงินลงทุนในกองทุนรวมที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
(ดูหมายเหตุขอ้ 8.1)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท

-

-

20,985,487

15,586,112

62,523,423

54,898,544

62,523,423

54,898,544
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
ลูกหนี้ ค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 35)
เจ้าหนี้ อื่น
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน
Thanh Cong Securities Company J.S.C.
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ – สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1)
ลูกหนี้ อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2555
2554
บาท
บาท

1,129,009,546 1,159,348,495 1,087,504,850 1,087,504,850
70,000,000
70,000,000
210,003
465,862
210,003
465,862

87,746,360
111,294

84,783,969
-

87,746,360
111,294

84,783,969
-

รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555 และ 2554 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2555
2554
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
บาท
บาท
บาท
บาท
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด
รายจ่ายค่าบริ การ
รายจ่ายค่าเช่า
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน
Quam Limited
ค่าเช่าสํานักงาน

450,000

450,000

450,000

148,509

148,509

148,509

-

269,722

-

นโยบายการกาหนดราคา

450,000 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 150,000 บาทต่อเดือน
(ดูหมายเหตุขอ้ 32.1)
148,509 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 49,503 บาทต่อเดือน
(ดูหมายเหตุขอ้ 32.2)

269,722 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา HKD 22,941
ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 32.3)
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รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ ยวข้องกันระหว่างงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555 และ 2554 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
บริษทั ย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
โซลาริ ส จํากัด
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนรวม 2,892,377
ที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
ลงทุนในกองทุนรวมที่บริ หาร
6,000,000
โดยบริ ษทั ย่อย
ลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อย
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด
รายจ่ายค่าบริ การ
รายจ่ายค่าเช่า
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน
Quam Limited
ค่าเช่าสํานักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท

-

2,892,377

-

-

6,000,000

-

-

15,000,000

-

900,000

900,000

900,000

297,018

297,018

297,018

-

542,355

-

นโยบายการกาหนดราคา

จํานวน 0.29 ล้านหน่วย
หน่วยละ 10.4057 บาท
จํานวน 0.60 ล้านหน่วย
หน่วยละ 10 บาท
จํานวน 1.5 ล้านหุ้น หุ้นละ 10 บาท

900,000 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 150,000 บาทต่อเดือน
(ดูหมายเหตุขอ้ 32.1)
297,018 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 49,503 บาทต่อเดือน
(ดูหมายเหตุขอ้ 32.2)

542,355 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา HKD 22,941
ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 32.3)
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สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู้ ริ หาร
สําคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิ จการที่เกี่ยวข้องกัน” มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
บาท
บาท
2,034,075
2,204,109
94,824
95,198
2,128,899
2,299,307

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
บาท
บาท
1,205,875
1,470,475
61,988
65,253
1,267,863
1,535,728

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
4,028,650
5,055,517
189,648
190,396
4,218,298
5,245,913

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
บาท
บาท
2,669,150
2,931,950
123,976
130,506
2,793,126
3,062,456

32. ภาระผูกพัน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
32.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด เพื่อให้
บริ ษทั ดังกล่าวให้บริ การบริ หารจัดการ สําหรับงานด้านบัญชี งานด้านปฏิบตั ิการ งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนด้านเทคนิค
งานด้านกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย งานด้านบริ หารบุคคล งานด้านธุ รการทัว่ ไปและงานบริ หาร
จัดการทัว่ ไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น โดยบริ ษทั จะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท
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32.2

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด เพื่อเช่าช่วงพื้นที่
ชั้น 16 (ห้อง 1601) ของอาคารลิเบอร์ ต้ ีสแควร์ เพื่อใช้เป็ นสํานักงานของบริ ษทั ระยะเวลาการเช่า
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 โดยบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าเช่าเดือนละ
49,503 บาท และบริ ษทั ได้ต่อสัญญาไปจนถึง 31 มกราคม 2556

32.3

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั Quam Limited โดยบริ ษทั คู่สัญญาจะให้สิทธิ
บริ ษทั เช่ าพื้นที่สํานักงานในประเทศฮ่องกง สัญญาดังกล่าวมีอายุ 6 เดือนเริ่ มตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2552
ถึง 18 เมษายน 2553 และต่อสัญญาอัตโนมัติอีกคราวละหนึ่ งเดือน บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ
22,941 เหรี ยญฮ่องกง ทั้งนี้บริ ษทั ได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวตั้งแต่วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2554

รายการกับคู่สัญญาทางธุ รกิจอื่น ๆ
32.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
สําหรับอาคาร อุปกรณ์สาํ นักงาน และยานพาหนะ ซึ่ งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคต
ดังต่อไปนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
32.5

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2555
2554
ล้านบาท
ล้านบาท
1.3
2.0
0.8
1.1
2.1
3.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั มีหนังสื อคํ้าประกัน ซึ่ งออกโดยธนาคารแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวนเงิน
2.26 ล้านบาท เพื่อคํ้าประกันการขอใช้โทรศัพท์ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 : ไม่มี)

33. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร์
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิ จในส่ วนงานธุ รกิ จด้านนายหน้าค้าหลักทรัพย์และให้บริ การ และบริ ษทั ย่อยดําเนิ น
กิ จ การหลัก ด้า นหลัก ทรั พ ย์และให้ บ ริ ก ารบริ ห ารทรั พ ย์สิ น เป็ นหลัก โดยดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในส่ ว นงาน
ภูมิศาสตร์ เดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นจึงมิได้มีการเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิจ
หรื อภูมิศาสตร์
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34. การบริหารความเสี่ ยง
34.1 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2549 เรื่ อง “การดํารง
เงิ นกองทุนสภาพคล่ องสุ ทธิ ” กําหนดให้บริ ษทั หลักทรั พย์ดาํ รงเงิ นกองทุ นสภาพคล่องสุ ทธิ
เมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า บริ ษทั ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ
เมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทและไม่น้อยกว่าร้ อยละ 7 ของหนี้ สินทัว่ ไปและ
ทรั พย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นประกัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้หยุดการประกอบธุ รกิ จสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสื อแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้บริ ษทั ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวัน
ทําการใดๆ ตามที่กาํ หนดในวรรคที่หนึ่งแทน
นอกจากนี้ ตามข้อบังคับสมาชิ กของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานัก หักบัญชี ”)
หมวด 300 “สมาชิก” เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดให้สมาชิ กสามัญต้องมี
ส่ วนของเจ้าของไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท สําหรับสมาชิกที่ทาํ ธุ รกรรมเฉพาะการซื้ อขายในตลาดอนุพนั ธ์
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุ ทธิ และส่ วนของเจ้าของตามเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริ ษทั ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1)
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข.7/2551 เรื่ อง การ
กําหนดทุ นจดทะเบี ยนซึ่ งชําระแล้วของบริ ษทั หลักทรั พย์ กําหนดให้บริ ษทั หลักทรั พย์ที่ได้รับ
ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึ ง
บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่งหนี้หรื อการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรั พย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุ น
มี ทุนจดทะเบี ยนซึ่ งชําระแล้วไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นไป
โดยบริ ษทั ได้ดาํ เนินการเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดดังกล่าวแล้ว
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บริ ษทั ย่อย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน.20/2552 เรื่ อง “การดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั จัดการ” กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล ซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พและบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งไม่ได้
จัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ ดํารงส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่า 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท
ตามลําดับ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน.42/2552 เรื่ อง
“การทําประกันภัยความรับผิดของบริ ษทั จัดการและข้อกําหนดสําหรับบริ ษทั จัดการในการดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทุน” กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ซึ่งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ และบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งไม่ได้จดั การกองทุนสํารอง
เลี้ ยงชี พ มี ระดับเตื อนภัยอยู่ที่ 30 ล้านบาท 30 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลําดับ ในกรณี ที่
บริ ษ ทั ไม่ส ามารถดํารงเงิ นกองทุนในระดับ เตือนภัยได้ตามที่กาํ หนด บริ ษทั จะต้องรายงาน
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแผนปรับปรุ งเพื่อให้มี
ส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยดังกล่าว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยแสดงส่ วนของ
เจ้าของจํานวน 27.98 ล้านบาท และ 20.78 ล้านบาท ตามลําดับซึ่ งตํ่ากว่าระดับเตือนภัยที่กาํ หนด
โดยบริ ษทั ย่อยได้รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
(“ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เกี่ยวกับความคืบหน้าแผนการปรับปรุ งเพื่อให้มีส่วน
ของเจ้าของไม่ต่ าํ กว่า 30 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 3/2555 ของบริ ษทั ย่อย มีมติเพิม่ ทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 10 ล้านบาท การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ดังกล่าวเป็ นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2555 ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยได้รับชําระ
ค่าหุ ้นเพิ่มทุนจํานวน 10 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับสํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั
แล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 (ดูหมายเหตุขอ้ 36)
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ออกหนังสื อรับรองให้แก่บริ ษทั ย่อยลงวันที่ 23 สิ งหาคม 2555 เพื่อยืนยันว่า
จะให้การสนับสนุ นด้านการเงิ นแก่บริ ษทั ย่อยอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
นับตั้งแต่ วนั ที่ ในหนังสื อรั บรองดัง กล่ า ว เพื่อให้บ ริ ษทั ย่อยสามารถดํา รงเงิ นกองทุ นได้ตาม
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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วันที่ ที่ครบกําหนดของเครื่ องมื อทางการเงิ นนับจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่
31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี้
(หน่ วย : ล้ านบาท)

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

230
230

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาหนด ด้ อยคุณภาพ
15
100
115

-

-

25
154
179

264
264

รวม
270
264
254
788

(หน่ วย : ล้ านบาท)

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

220
220

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาหนด ด้ อยคุณภาพ
10
10

-

-

120
143
263

264
264

รวม
350
264
143
757

(หน่ วย : ล้ านบาท)

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

230
230

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาหนด ด้ อยคุณภาพ
100
100

-

-

22
154
176

264
264

รวม
252
264
254
770
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เมือ่
ทวงถาม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
รวม

34.2

220
220

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กาหนด ด้ อยคุณภาพ รวม
-

-

-

118
143
261

264
264

338
264
143
745

ความเสี่ ยงที่สาํ คัญของเครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการซื้ อขายเครื่ องมือ
ทางการเงินประเภทตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อการ
เก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
34.2.1 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)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน – สุทธิ
รวม

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว

เมือ่
ทวงถาม

12
12

230
230

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาหนดของสัญญา
หรือก่อนกาหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่า
มากกว่า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ
15
100
115

-

-

264
264

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

ไม่มี
ดอกเบีย้

รวม

13
154
167

270
264
254
788

0.60 – 1.75
-

2.50 – 3.50
-

(หน่ วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุทธิ
รวม

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว

เมือ่
ทวงถาม

15
15

220
220

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาหนดของสัญญา
หรือก่อนกาหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่า
มากกว่า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ
10
10

-

-

264
264

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

ไม่มี
ดอกเบีย้

รวม

105
143
248

350
264
143
757

0.60 – 1.75
-

3.12 – 4.00
-
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(หน่ วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุทธิ
รวม

9
9

เมือ่
ทวงถาม
230
230

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาหนดของสัญญา
หรือก่อนกาหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่า
มากกว่า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ
100
100

-

-

264
264

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

ไม่มี
ดอกเบีย้

รวม

13
154
167

252
264
254
770

0.60 – 1.75
-

2.50 – 3.50
-

(หน่ วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุทธิ
รวม

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว

เมือ่
ทวงถาม

13
13

220
220

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกาหนดของสัญญา
หรือก่ อนกาหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่า
มากกว่า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ
-

-

-

264
264

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

ไม่มี
ดอกเบีย้

รวม

105
143
248

338
264
143
745

0.60 – 1.75
-

3.12
-

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสิ นทรัพย์ทางการเงินเฉลี่ยของบริ ษัทสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)
319,387,874
12,500,000
899,435

4,636,744
224,877
-

2.90
3.60
(หน่ วย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)
238,095,427
1,911,273

6,025,886
-

2.53
-
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(หน่ วย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)
308,907,165
899,435

4,529,077
-

2.93
(หน่ วย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)
225,033,212
1,911,273

5,742,753
-

2.55
-

34.2.2 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อ คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับความเสี ยหาย
อันสื บเนื่ องมาจากการที่ คู่สัญญาของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่สามารถปฏิ บตั ิตามภาระ
ผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงินได้ สิ นทรัพย์ทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ไม่ได้มีความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการกระจุกตัวมากและมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงคื อมูลค่าตาม
บัญชี ของเครื่ องมือทางการเงินหักด้วยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
34.2.3 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีเครื่ องมือ
ทางการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสําคัญ
34.2.4 ความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาด
บริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาดที่เกิ ดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ ซึ่ งอาจจะมี
ผลทําให้มูลค่าเงิ นลงทุ นของบริ ษ ทั ลดลงอย่างมี นัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้มีการ
จัดการความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาดให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยกําหนดให้มีหน่วยงานใน
การติดตามและควบคุมความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามที่นโยบายของบริ ษทั กําหนดไว้
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34.2.5 มูลค่ายุติธรรม
ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่า
ยุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นนี้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี้ ถึง
จํานวนเงินซึ่ งเกิ ดขึ้นจริ งในตลาดแลกเปลี่ ยนในปั จจุบนั การใช้ขอ้ สมมติฐานทางการตลาด
และ/หรื อวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่
ประมาณขึ้น บริ ษทั ใช้วธิ ี การและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น และหนี้ สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่ถือ
ตามจํานวนที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงิ น เนื่ องจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ น
ทางการเงิ นดังกล่าวเป็ นสิ นทรั พย์และหนี้ สินระยะสั้นและมูลค่าไม่เปลี่ ยนแปลงไปตาม
การเปลี่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย ยกเว้น มู ลค่ ายุติธรรมโดยประมาณของเงิ นลงทุ น
ซึ่ งเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เพื่ อค้า และหลักทรั พย์เผื่อขาย มู ลค่ ายุติธรรมถื อตามราคาที่
ซื้ อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สําหรับเงินลงทุนทัว่ ไปซึ่ งไม่ใช่หลักทรัพย์
จดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
มูลค่ ายุติธรรมประมาณโดยวิธี การหาส่ วนลดกระแสเงิ นสด โดยพิ จารณาอัตราดอกเบี้ ย
ปั จจุบนั และระยะเวลาที่จะถือจนครบกําหนด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงินไม่แตกต่างจากราคาตามบัญชีอย่างมีสาระสําคัญ
35. การโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชี มาร์ จิ้นให้แก่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุ รกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยบริ ษทั จะได้รับค่าตอบแทนสําหรับการโอน
ธุ รกิจรวมเป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั จะได้รับชําระในเบื้องต้นจํานวน 300 ล้านบาท ส่ วนอีก
200 ล้านบาท จะได้รับชําระตามสัด ส่ วนภายในระยะเวลา 3 ปี ขึ้ นอยู่กบั กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (“EBITDA”) ของบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด ในปี 2552 ถึงปี
2554 และบริ ษทั จะได้รับค่าตอบแทนสําหรับการโอนลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชี มาร์ จิ้นตาม
มูลค่า ณ วันโอน
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ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้บนั ทึกกําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมส่ วนสุ ดท้าย
จํานวน 70 ล้านบาท และบันทึกผลตอบแทนในการโอนธุ รกิจค้างรับจากบริ ษทั ร่ วมด้วยจํานวนเดียวกัน
ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 บริ ษทั ได้รับเงิ นจํานวนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว โดยเมื่อสิ้ นสุ ดปี 2554
บริ ษทั รับรู ้ ค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุ รกิ จครบทั้ง 500 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ร่ วมสามารถทํากําไร
ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตาม
เงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
บริ ษ ัท รั บ รู ้ ก ํา ไรจากการโอนธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ บ ริ ษัท ร่ ว มในงบการเงิ นรวมตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้ นของ
บุคคลภายนอกในบริ ษทั ร่ วม โดยส่ วนที่เหลื อแสดงเป็ น “กําไรจากการโอนธุ รกิ จให้แก่ บริ ษทั ร่ วมรอ
รับรู้ ” ทั้งนี้ บริ ษทั จะรับรู ้ “กําไรจากการโอนธุ รกิ จให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้ ” ดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อ
บริ ษทั มี สัดส่ วนเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง และเมื่ อบริ ษทั ร่ วมคํานวณค่าเสื่ อมราคาหรื อมีการขาย
สิ นทรัพย์ที่รับโอนจากบริ ษทั ออกไปให้กบั บุ คคลภายนอก การเคลื่ อนไหวของกําไรจากการโอนธุ รกิ จ
ให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน และงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2555 และ 2554 มีดงั นี้

ยอดต้นงวด
หัก รับรู ้กาํ ไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติม
เนื่องจากการคํานวณค่าเสื่ อมราคา และการขายสิ นทรัพย์ที่รับโอน
บางส่วนออกไปให้กบั บุคคลภายนอก
ยอดปลายงวด

งบการเงินรวม
กาไรจากการโอนธุรกิจ
ให้ แก่ บริษัทร่ วมรอรับรู้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
ล้ านบาท
ล้ านบาท
161.40
134.29

(1.94)
159.46

(1.68)
132.61

- 56 -

ยอดต้นงวด
หัก รับรู ้กาํ ไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติม
เนื่องจากการคํานวณค่าเสื่ อมราคา และการขายสิ นทรัพย์ที่รับโอน
บางส่วนออกไปให้กบั บุคคลภายนอก
ยอดปลายงวด

งบการเงินรวม
กาไรจากการโอนธุรกิจ
ให้ แก่ บริษัทร่ วมรอรับรู้
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน
2555
2554
ล้ านบาท
ล้ านบาท
163.09
136.95

(3.63)
159.46

(4.34)
132.61

สื บเนื่ องจากการโอนธุ รกิ จดังกล่าว บริ ษทั ได้หยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์และธุ รกิ จสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1)
36. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ย่อยครั้งที่ 3/2555 มีมติให้เรี ยกเก็บ
เงินค่าหุ ้นเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุ ้นเดิมจํานวน 10 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ ้นละ 10 บาท บริ ษทั ย่อยได้รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจากบริ ษทั
และบริ ษทั เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) จํานวน 7.5 ล้านบาท และ 2.5 ล้านบาท ตามลําดับ
และได้แจ้งเปลี่ยนแปลงทุนที่ชาํ ระแล้วกับสํานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
(ดูหมายเหตุขอ้ 34.1)
37. การอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2555

