
บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2555 และ 2554 
 
1. ข้อมูลทัว่ไปและการด าเนินงานของบริษัท 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
เพื่อประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ตามกฎหมายวา่ดว้ย
บริษทัมหาชนจาํกดั เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2537 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2538 และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนท่ี ชั้น 16 (ห้อง 1601) เลขท่ี 287 
อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 
บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 

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

 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก้ จาํกดั) 
เป็นบริษทัย่อยซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการจดัการ
กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีสาํนกังานใหญ่แห่งเดียว  
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัได้โอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั และบริษทัไดห้ยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
ตามหนงัสืออนุมติัของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ก.ล.ต.ธ.701/2552 
ต่อมา บริษทัไดรั้บอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
จากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
ไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามลาํดบั  
 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบ
ธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุน และอาจมีการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไม่เป็นการแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพย ์
เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 บริษทัจดัทาํงบการเงินน้ีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ในประเทศไทย โดยกาํหนดรูปแบบการนาํเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน” และตามขอ้กาํหนดของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ท่ี สธ/ข/น. 53/2553 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553 เร่ือง “แบบงบการเงินสาํหรับ
บริษทัหลกัทรัพย”์ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 

 
2.2 งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ไดร้วมรายการของบริษทั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
โซลาริส จาํกดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นอยูร่้อยละ 75 ส่วนงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและงวด 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ไดร้วมรายการของบริษทั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน โซลาริส จาํกดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 โดยไดต้ดัรายการระหว่างกนั และยอด
คงเหลือท่ีเป็นสาระสาํคญัระหวา่งกนัออกแลว้ 

 
นอกจากนั้น งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 
และ 2554 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ยงัไดร้วมส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ซ่ึงไดม้า
จากงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกใหม่และปรับปรุงใหม่ทีป่ระกาศแล้วแต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้  

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่
ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ 

จากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม 

ดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัมาเร่ิมถือปฏิบตัิกบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยเมื่อมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ 
โดยฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานดงักล่าว 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ มาถือปฏิบติั
ก่อนวนับงัคบัใช ้
 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีได้

เปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี  
4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ค่านายหนา้ 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 
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ค่าธรรมเนียมและบริการ 
ค่าธรรมเนียมถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง ส่วนรายไดค้่าบริการถือเป็นรายไดต้ามอตัราส่วน
ของงานท่ีทาํเสร็จตามท่ีระบุในสัญญา 
 

ดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์
ดอกเบ้ียถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เวน้แต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและ
ดอกเบ้ียบริษทัจึงหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดงักล่าวตามเกณฑค์งคา้ง   
 

กรณีดงัต่อไปน้ี ถือวา่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ีย 
1) ลูกหน้ีทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัตํ่ากวา่มูลหน้ี 
2) ลูกหน้ีผ่อนชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซ่ึงคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย

ตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 
3) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินเกินกวา่ทุกสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและ

มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด 
4) ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา 
5) ลูกหน้ีอ่ืนท่ีคา้งชาํระดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 
 

เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์
 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าถือเป็นรายไดห้รือค่าใช้จ่าย  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได ้
เม่ือมีการประกาศจ่าย 
 

ค่าใชจ่้าย  
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.2 ดอกเบ้ียเงินกูย้มื 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 



- 5 - 

 
4.3 การรับรู้และตดับญัชีสินทรัพยข์องลูกคา้ 

บริษทับนัทึกเงินท่ีลูกคา้วางไวก้บับริษทั เพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นระบบเครดิตบาลานซ์เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัเพื่อการควบคุมภายใน
ของบริษทัและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัไดต้ดัรายการดงักล่าวออกทั้งดา้นสินทรัพย์
และหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นของบริษทัเท่านั้น 

 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย ์เงินฝากประจาํท่ีมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีภาระผกูพนั 
ตัว๋เงินประเภทเผื่อเรียก และตัว๋เงินท่ีมีวนัถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวนัท่ี
ไดม้า ซ่ึงเป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

4.5 เงินลงทุนในตราสารหน้ี และตราสารทุน 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทับันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ
หลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายทั้งท่ีถือไวเ้ป็นเงินลงทุนชัว่คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่า
ยติุธรรม บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยด์งักล่าวในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วน
ของเจา้ของ จนกระทัง่จาํหน่ายหลกัทรัพยจึ์งบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 

 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี และท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนด แสดงมูลค่า
ตามวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

การตดัจาํหน่ายบญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียแทจ้ริงซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย
น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัรายไดด้อกเบ้ียรับ 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงตาม
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในระหว่างงวด  คาํนวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้าหนกั และบนัทึกอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย และเงินลงทุนทัว่ไป
จะบนัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน เม่ือราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการ
สุดทา้ยของงวดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทน
เสนอซ้ือล่าสุดของสมาคมตราสารหน้ีไทย 

 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินรวมตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
 

4.7 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 
ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการชาํระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นสํานกัหกับญัชีของ
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนั รวมถึงเงินท่ีนาํไปวางเป็นประกนักบัสํานกัหกับญัชีแสดงเป็น
ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีสํานกัหักบญัชี ซ่ึงเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553 เร่ือง “แบบงบการเงิน
สาํหรับบริษทัหลกัทรัพย”์ 

 

4.8 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์
และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี
ซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยเงินสดเป็นบญัชีท่ีลูกหน้ีจะตอ้งชาํระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย์
ใหบ้ริษทัภายใน 3 วนัทาํการและชาํระราคาค่าซ้ือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ให้บริษทัภายใน 1 วนัทาํการนบัจาก
วนัท่ีสั่งซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นบญัชีท่ีลูกหน้ี
สามารถกูย้ืมเงินเพื่อซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตอ้งวางหลกัประกนัการชาํระหน้ีในอตัราท่ีไม่ตํ่ากวา่อตัรา
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ลูกหน้ีอ่ืนรวมลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ดว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดและลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งประนอมหน้ี
หรือผอ่นชาํระ 
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บริษทัถือปฏิบติัในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าโดยการประเมินฐานะลูกหน้ีแต่ละรายและลูกหน้ีโดยรวม ประกอบกับการพิจารณา 
ตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ท่ี กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 และวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2544 ตามลาํดบั 
ซ่ึงการประเมินน้ีรวมถึงการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนั  
 

บริษทัตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาส
ท่ีลูกหน้ีจะชําระเงินต้นและดอกเบ้ียคืนไม่ครบจาํนวน บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการ
ประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละรายโดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพย์
ท่ีใชค้ ํ้าประกนั และตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอ และ/หรือมีโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัถือพื้นฐานการจดัชั้นหน้ีและการตั้งสํารองตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ก) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ หมายถึง 
1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดติ้ดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ไดรั้บการชาํระหน้ี และบริษทั

ไดด้าํเนินการจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีตามกฎหมายภาษีอากรแลว้ 
2) มูลหน้ีท่ีบริษทัไดท้าํสัญญาปลดหน้ีให ้

 

ข) มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย หมายถึง มูลหน้ีเฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะ
ดงัน้ี  
1) ลูกหน้ีทัว่ไป ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีหลกัประกนัตํ่ากวา่มูลหน้ี 
2) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซ่ึงคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย

ตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 
3) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินเกินกวา่ทุกสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจน

และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด 
 

ค) มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน หมายถึง มูลหน้ีส่วนท่ีไม่สูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหน้ีท่ี
เขา้ลกัษณะตาม ข) 

 

ทั้งน้ีบริษทัตดัจาํหน่ายลูกหน้ีจดัชั้นสูญออกจากบญัชีทนัทีท่ีพบรายการลูกหน้ีจดัชั้นสูญดงักล่าว 
และตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละหน่ึงร้อยของมูลหน้ีจดัชั้นสงสัยทั้งจาํนวน 
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4.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 

การดอ้ยค่า 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํให้สินทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากบริษทัพบว่ามีขอ้บ่งช้ีดงักล่าว บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเม่ือเกิดข้ึน 
 

รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คาํนวณโดยการเปรียบเทียบ
จากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี และจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

4.10 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
สินทรัพยจ์ดัเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย เม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย
มิใช่มาจากการใช้สินทรัพยน์ั้นต่อไป และสินทรัพยด์งักล่าวจะตอ้งมีไวเ้พื่อขายในทนัทีในสภาพ
ปัจจุบนั 
 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟ ซ่ึงแสดง
ดว้ยราคาทุนหรือมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีการ
จาํหน่าย 
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4.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา
ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดงัน้ี 
 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์        5 ปี 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
รอตดัจ่าย บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเป็นประจาํทุกปีและเม่ือใดก็ตามท่ีมี 
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นอาจดอ้ยค่า และตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 

4.12 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นภาระของบริษทัจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีลูกคา้ท่ีซ้ือขาย
หลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด  
 

4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 
4.13.1 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่
กบัผูใ้ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามอายขุองสัญญาเช่า 

 

4.13.2 สัญญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซ่ึงบริษัทได้รับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพย์
ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าพร้อมกบัภาระหน้ีสินที่จะตอ้งจ่าย 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพย ์ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอด
ระยะเวลาของสัญญา ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
4.14.1 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีกาํหนดไว ้
สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย 
และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสํารองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากบริษทัและบริษทัย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 

 

4.14.2 ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่
พนักงานตามพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน โดยคาํนวณผลประโยชน์ของพนักงาน
ดงักล่าวจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ย
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นการประมาณ
การจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 
โดยคาํนวณบนพื้นฐานของขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังาน 
อตัราการลาออก อตัรามรณะ อายุงานและปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัราคิดลดท่ีใช้ในการคาํนวณ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาล กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์
ของพนกังานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลา
ของการจา้งงาน 

 

4.14.3 การลาพกัร้อนประจาํปีท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน
ในรูปการลาพกัร้อนประจาํปีที่ยงัไดรั้บค่าตอบแทนที่สะสมได ้เมื่อพนกังานให้บริการ
ซ่ึงก่อให้เกิดการเพิ่มข้ึนของสิทธิการลางานท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทนในอนาคต โดยวดัมูลค่า
ของตน้ทุนดงักล่าวตามจาํนวนซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายเพิ่มเน่ืองจากมีสิทธิท่ี
พนกังานยงัไม่ไดใ้ชส้ะสมอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 

4.15 ประมาณการหน้ีสิน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบการเงิน เม่ือสามารถประมาณมูลค่าหน้ีสินนั้นได้
อยา่งน่าเช่ือถือและเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนั ซ่ึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะทาํให้บริษทัสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษทัและบริษทัยอ่ยเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว 
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4.16 ภาษีเงินได ้

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ มาใชป้ฏิบติัก่อนวนัท่ีมี
ผลใชบ้งัคบั 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คาํนวณจากกําไรทางภาษีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมายตามท่ี
ประกาศใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุงดว้ยผลกระทบท่ีเกิดจากการบนัทึกบญัชี
ตามวธีิการบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

บริษทัไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีกบัราคา
ตามฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือท่ีคาดไดค้่อนขา้ง
แน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้
เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีเพียงพอต่อการนาํผล
แตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ 

 

4.17 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดว้ยจาํนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งงวด 

 

ทั้งน้ี ในระหว่างงวด บริษทัไม่มีตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัเพื่อคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ปรับลด 
 

4.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการกาํไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือมีการชาํระเงินหรือท่ีเกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

4.19 การบริหารความเส่ียงและการป้องกนัความเส่ียง 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์และเงินลงทุน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการ
ไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.20 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือ
อยู่ภายใต้ความควบคุมของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
กบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ และบริษทัยอ่ย ตลอดจนกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทั รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น  
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักับบริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

4.21 ประมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจของ
ผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี 
ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 
 

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋เงินระยะสั้นท่ีมีอาย ุ        
   ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 286,089,542  368,558,334  267,725,626  356,218,450 
หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ * (16,365,004)  (18,460,799)  (16,007,708)  (18,398,798) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 269,724,538  350,097,535  251,717,918  337,819,652 

 
(*  ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินและตัว๋สัญญาใช้เงิน        
ในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมจาํนวน 16.37 ลา้นบาท และ 18.46  ลา้นบาท ตามลาํดบั และ   
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 16.01 ลา้นบาท และ 18.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัตอ้งส่งคืน
เม่ือลูกคา้ทวงถาม 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีเงินสดและ
ประเภทบญัชีเครดิตบาลานซ์จาํนวน 923 บญัชี และ 1,143 บญัชี ตามลาํดบั ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์
เคที ซีมิโก้ จาํกัด (ดูหมายเหตุข้อ 35) ยงัไม่ได้นําส่งสัญญาเปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดยลูกคา้ดงักล่าวมีเงินฝากเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 8.17 ลา้นบาท 
และ 8.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหุ้นมูลค่า 225.92 ลา้นบาท และ 571.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม 
เม่ือลูกคา้ดงักล่าวไดน้าํส่งสัญญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั แลว้ 
บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นของลูกคา้รายท่ีนาํส่งสัญญากลบัไปฝากยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ต่อไป  
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัไม่มีลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  
ท่ีโอนไปยงับริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จาํกัด และยงัไม่ได้นําส่งสัญญาเปิดบัญชีให้แก่บริษัท
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 91 บญัชี และเงินฝากเพื่อธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้จาํนวน 1.20 ลา้นบาท) 
 

6. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ - สุทธิ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554 
 บาท  บาท 
ลูกหน้ีอ่ืน    

ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี 263,597,908  263,768,556 
ลูกหน้ีผอ่นชาํระ 7,091  7,091 
ลูกหน้ีอ่ืน 406,073  406,140 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 264,011,072  264,181,787 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 7) (264,011,072)  (261,483,547) 
รวม -  2,698,240 
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บริษทัได้จดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์เขา้เกณฑ์การจดัชั้นตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ 
กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมตามหนงัสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 
2544 ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 ลูกหน้ีธุรกิจ ค่าเผือ่หน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีธุรกิจ ลูกหน้ีธุรกิจ ค่าเผือ่หน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีธุรกิจ 
 หลักทรัพย์ จะสูญท่ีตั้ง หลักทรัพย์และ หลักทรัพย์ จะสูญท่ีตั้ง หลักทรัพย์และ 
 และดอกเบี้ยค้างรับ โดยบริษัท ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ และดอกเบี้ยค้างรับ โดยบริษัท ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่            
มาตรฐาน -  -  -  2,698,240  -  2,698,240 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 264,011,072  (264,011,072)  -  261,483,547  (261,483,547)  - 
รวม 264,011,072  (264,011,072)  -  264,181,787  (261,483,547)  2,698,240 

 
มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ) 
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554 
 บาท  บาท 

มากกวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี -  70,412,299 
มากกวา่ 3 ปี ข้ึนไป 264,011,072  193,769,488 
รวม 264,011,072  264,181,787 
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7. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554 
 บาท  บาท 

ยอดตน้งวด 261,483,547  285,666,332 
หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 2,698,173  (1,349,086) 
หน้ีสูญไดรั้บคืน (170,648)  (7,879,120) 
หน้ีสูญตดับญัชี -  (14,954,579) 
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 264,011,072  261,483,547 

 

8. เงินลงทุน - สุทธิ 
8.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ           

ตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 
 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้        
พนัธบตัรรัฐบาล 99,889,886         100,000,000  -  - 
กองทุนรวม 6,000,000          6,091,740  -  - 

รวม 105,889,886       106,091,740       -       - 
บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 201,854  -  -  - 
รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - สุทธิ 106,091,740       106,091,740  -  - 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        
หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 2,989,828  2,623,427  2,989,828  2,989,828 
กองทุนรวม 37,757,729  56,431,683  40,650,105  54,898,544 

รวม          40,747,557  59,055,110  43,639,933  57,888,372 
บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 18,307,553  -  14,248,439  - 
รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย – สุทธิ 59,055,110  59,055,110  57,888,372  57,888,372 

เงินลงทุนทัว่ไป        
หุ้นสามญั 156,517,201  88,235,962  156,517,201  85,273,650 
หุ้นบุริมสิทธิ 125,000  125,000  125,000  125,000 

รวม 156,642,201  88,360,962  156,642,201  85,398,650 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (68,281,239)  -  (71,243,551)  - 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป  - สุทธิ 88,360,962  88,360,962  85,398,650  85,398,650 

รวมเงินลงทุน – สุทธิ 253,507,812  253,507,812  143,287,022  143,287,022 
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เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2552 มีมติอนุมติัให้บริษทัจาํหน่าย
เงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัหลกัทรัพย ์Thanh Cong Securities Company J.S.C (“TCSC”) ซ่ึงเป็น
บริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศเวียดนาม ซ่ึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปให้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์
เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ต่อมา บริษทัมีการเปล่ียนแปลงแผนการขายโดย
เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทั MAC Capital Limited โดยบริษทั
คู่สัญญาจะให้บริการแนะนาํและระบุผูแ้สดงเจตนาซ้ือเงินลงทุนใน บริษทั TCSC นาํส่งขอ้เสนอ
ซ้ือเบ้ืองตน้จากผูแ้สดงเจตนาซ้ือ และให้ความช่วยเหลือและประสานงานระหว่างบริษทัและ 
ผูแ้สดงเจตนาซ้ือเพื่อใหก้ารซ้ือขายเงินลงทุนดงักล่าวประสบความสาํเร็จ 

 
เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2554 มีมติรับทราบความคืบหนา้
เร่ืองการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจากบริษทั MAC Capital Limited ว่ายงัไม่สามารถหาผูซ้ื้อ 
เงินลงทุนดงักล่าวได ้บริษทัจึงไดพ้กัการขายหุ้นดงักล่าว โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าสําหรับเงินลงทุนดงักล่าวไวแ้ลว้ เป็นจาํนวน 68.27 
ลา้นบาท และ 71.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทาํให้ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวมีจาํนวน 87.75 
ลา้นบาท และ 84.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 
8.2 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วันที ่30 มิถุนายน  วันที ่30 มิถุนายน 
 2555  2554  2555  2554 
 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้           161,474  (293,120)            161,474  (293,120) 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเพ่ือคา้ -  154,109    -  154,109 
รวม 161,474  (139,011)            161,474  (139,011) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกดอืนส้ินสุด  ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
 วันที ่30 มิถุนายน  วันที ่30 มิถุนายน 

 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้           201,854  (806,081)  201,854  (806,081) 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเพ่ือคา้    -  228,117  -  228,117 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย    107,624  -  107,624  - 
รวม 309,478  (577,964)  309,478  (577,964) 

 
8.3 ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วันที ่30 มิถุนายน  วันที ่30 มิถุนายน 
 2555  2554  2555  2554 
 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินปันผล 29,312  73,340    60,722,252  73,340 

รวม 29,312  73,340  60,722,252  73,340 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด  ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
 วันที ่30 มิถุนายน  วันที ่30 มิถุนายน 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินปันผล 29,312  73,340  60,722,252  81,732,932 

รวม 29,312  73,340  60,722,252  81,732,932 
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8.4 ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายท่ีรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดยกมาตน้งวด 11,398,751  7,514,824  11,398,751  7,514,824 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด        
- จากการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (800,830)  370,950  (800,830)  370,950 
- จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 4,166,738  3,512,977  4,166,738  3,512,977 
- จากการขายเงินลงทุน            (107,624)   -  (107,624)      - 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 14,657,035  11,398,751  14,657,035  11,398,751 

 
8.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมีปัญหา

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 ราคาทุน/ มูลค่า  ค่าเผื่อ  ราคาทุน/ มูลค่า  ค่าเผื่อ 
 ราคาตามบัญชี ยุติธรรม  การด้อยค่า  ราคาตามบัญชี ยุติธรรม  การด้อยค่า 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

หุ้นสามญั 7,808  852  6,956  7,808  930  6,878 
 7,808  852  6,956  7,808  930  6,878 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึง
เป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนช าระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธิีราคาทุน  วธิีส่วนได้เสีย 

 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  ที่ลงทุน 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
   2555 2554 2555 2554 2555  2554  2555  2554 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทร่วม              
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 1,838 1,838 49.54 49.54 1,087.5  1,087.5  1,129.0  1,159.3 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนช าระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธิีราคาทุน  วธิีส่วนได้เสีย 
 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  ที่ลงทุน 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน 31 ธันวาคม 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
   2555 2554 2555 2554 2555  2554  2555  2554 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทย่อย              
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ ใหบ้ริการจดัการ             
   กองทุน โซลาริส จาํกดั กองทุนรวม             
 กองทุนส่วนบุคคล             
 และกองทุนสาํรอง             
 เล้ียงชีพ หุน้สามญั 172 152 75 75   129.0  114.0  21.0  15.6 

       หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (108.0)  (98.4)            -            - 
       21.0  15.6  21.0  15.6 
บริษัทร่วม              

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 1,838 1,838 49.54 49.54 1,087.5  1,087.5  1,129.0  1,159.3 
รวม – สุทธิ       1,108.5  1,103.1  1,150.0  1,174.9 

 

สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 
 ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 
2555 

 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม  
2554 

 ล้านบาท  ล้านบาท 
สินทรัพยร์วม 6,941.6  4,279.1 
หน้ีสินรวม        (4,991.2)  (2,267.4) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,950.4  2,011.7 
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 ส าหรับงวดสามเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 2555  2554 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
รายไดร้วม 362.2  354.4 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 20.8  25.7 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิสาํหรับงวด 2.9  (4.4) 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 60.7  - 

 

 ส าหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 
 2555  2554 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
รายไดร้วม 754.5  733.9 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 56.7  58.4 
กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิสาํหรับงวด 4.6  1.1 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 60.7  81.7 

 

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2554 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั 
(เดิมช่ือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ร้อยละ 25 ให้แก่บริษทั 
เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) บริษทัไดรั้บชาํระค่าตอบแทนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว
จาํนวน 7.68 ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้ โดยมีส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน จาํนวน 1 ลา้นบาท 
ต่อมา เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2555 บริษทัยอ่ยไดเ้พิ่มทุนจาํนวน 20 ลา้นบาท โดยไดรั้บเงินเพิ่มทุนจากบริษทั 
และบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 15 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมีทุนชาํระแลว้ 172 ลา้นบาท และ 152 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ประกอบดว้ยหุน้สามญั 17,200,000 หุ้น และ 15,200,000 หุ้น ตามลาํดบั มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
10 บาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัและบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้น
ร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ของทุนชาํระแลว้ ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตามลาํดบั 
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10. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม      30 มิถุนายน 
 2554      2555 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,012,836  -  -  2,012,836 
อุปกรณ์สาํนกังาน 7,671,997  393,985  -  8,065,982 
ยานพาหนะ 934,030  -  -  934,030 

รวมราคาทุน 10,618,863  393,985  -  11,012,848 
        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,871,723)  (117,161)  -  (1,988,884) 
อุปกรณ์สาํนกังาน (6,686,766)  (395,909)  -  (7,082,675) 
ยานพาหนะ (911,000)  (23,030)  -  (934,030) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (9,469,489)  (536,100)  -  (10,005,589) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,149,374  (142,115)  -  1,007,259 

 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม      30 มิถุนายน 
 2553      2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,012,836  -  -  2,012,836 
อุปกรณ์สาํนกังาน 12,466,927  33,820  -  12,500,747 
ยานพาหนะ 934,030  -  -  934,030 

รวมราคาทุน 15,413,793  33,820  -  15,447,613 
        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,469,156)  (199,629)  -  (1,668,785) 
อุปกรณ์สาํนกังาน (10,607,300)  (473,405)  -  (11,080,705) 
ยานพาหนะ (724,194)  (92,635)  -  (816,829) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (12,800,650)  (765,669)  -  (13,566,319) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,613,143  (731,849)  -  1,881,294 

 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน     
2555       536,100 

2554       765,669 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง   ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่       ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม        30 มถุินายน 
 2554       2555 

 บาท  บาท  บาท   บาท 
ราคาทุน         

อุปกรณ์สาํนกังาน 512,823  291,500  -   804,323 
รวมราคาทุน 512,823  291,500  -   804,323 

         
ค่าเส่ือมราคาสะสม         

อุปกรณ์สาํนกังาน (306,775)  (91,591)  -   (398,366) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (306,775)  (91,591)  -   (398,366) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 206,048  199,909  -   405,957 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม      30 มถุินายน 
 2553      2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน        

อุปกรณ์สาํนกังาน 5,351,395  27,820  -  5,379,215 
รวมราคาทุน 5,351,395  27,820  -  5,379,215 

        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        

อุปกรณ์สาํนกังาน (5,022,235)  (73,951)  -  (5,096,186) 
รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (5,022,235)  (73,951)  -  (5,096,186) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 329,160  (46,131)  -  283,029 

         
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน         

2555        91,591 

2554        73,951 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ในงบการเงินรวม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วน
ปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนก่อนหกั
ค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 8.5 ลา้นบาท และ 3.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั สําหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการ บริษทัไม่มีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2555 
 อายุการให้  ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจ าหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 ประโยชน์  ต้นงวด    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

   บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย            

ประเภทจดัการกองทุนรวม ไม่ทราบแน่นอน*  803,836  -  -  -  803,836 
ประเภทการจดัจาํหน่ายสญัญา            

ซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน*  3,320,548  -  -  -  3,320,548 
ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทราบแน่นอน*  464,109  -  -  -  464,109 

คอมพวิเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี  3,991,609  -  (726,357)  -  3,265,252 
รวม   8,580,102  -  (726,357)  -  7,853,745 

 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2554 
 อายุการให้  ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจ าหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 ประโยชน์  ต้นงวด    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

   บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย            

ประเภทจดัการกองทุนรวม ไม่ทราบแน่นอน*  803,836  -  -  -  803,836 
ประเภทการจดัจาํหน่ายสญัญา            

ซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน*  3,320,548  -  -  -  3,320,548 
ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทราบแน่นอน*  464,109  -  -  -  464,109 

คอมพวิเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี  5,489,714  -  (747,085)  -          4,742,629 
รวม   10,078,207  -  (747,085)  -  9,331,122 

            
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน           

2555           726,357 

2554           747,085 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2555 
 อายุการให้ ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจ าหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 ประโยชน์ ต้นงวด    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายงวด 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย           

ประเภทการจดัจาํหน่ายสญัญา           
ซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน* 3,320,548  -  -  -  3,320,548 

คอมพวิเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 16,342  -  (2,443)  -  13,899 
รวม  3,336,890  -  (2,443)  -  3,334,447 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2554 
 อายุการให้ ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจ าหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 ประโยชน์ ต้นงวด    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย           

ประเภทการจดัจาํหน่ายสญัญา           
ซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน* 3,320,548  -  -  -  3,320,548 

คอมพวิเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 21,262  -  (2,436)  -  18,826 
รวม  3,341,810  -  (2,436)  -  3,339,374 

           ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน          
2555          2,443 
2554          2,436 

 
* ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเน่ืองจากใบอนุญาตดังกล่าวไม่มีวนัหมดอายุ และบริษทัและบริษทัย่อยคาดว่า

ใบอนุญาตดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดสุทธิแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ในงบการเงินรวม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดับญัชีหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม
ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 0.53 ลา้นบาท และ 0.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษทัไม่มีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ซ่ึงตดับญัชีหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ 

 

12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,607,258  1,641,387  1,607,258  1,641,387 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 33,680,431  36,410,009  33,680,431  36,410,009 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้ -  421,360  -  421,360 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 505,633  -  505,633  - 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,156,988  1,156,988  1,156,988  1,156,988 
สินทรัพยอ่ื์น 28,357  28,357  28,357  28,357 
กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 24,968,649  25,694,320  -  - 
 61,947,316  65,352,421  36,978,667  39,658,101 

    หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้ 46,426  -  46,426  - 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 3,734,791  2,849,688  3,734,791  2,849,688 
ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 282,055  232,054  282,055  232,054 
 4,063,272  3,081,742  4,063,272  3,081,742 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 57,884,044  62,270,679  32,915,395  36,576,359 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม 
2555 

รายการที่รับรู้ 
ในก าไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 30) 

รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

ณ วนัที่ 
30 มิถุนายน 

2555 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,641,387  (34,129)  -  1,607,258 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 36,410,009  (2,729,578)  -  33,680,431 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้ 421,360  -  (421,360)  - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผื่อขาย -  -  505,633  505,633 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,156,988  -  -  1,156,988 
สินทรัพยอ่ื์น 28,357  -  -  28,357 
กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 25,694,320  (725,671)  -  24,968,649 

 65,352,421  (3,489,378)  84,273  61,947,316 
        

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้ -  46,426  -  46,426 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผื่อขาย 2,849,688  -  885,103  3,734,791 
ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
    สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

 
232,054 

 
 

50,001 
 
 

 
- 

 
 

282,055 
 3,081,742  96,427  885,103  4,063,272 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 62,270,679  (3,585,805)    (800,830)  57,884,044 
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 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม 
2554 

รายการที่รับรู้ 
ในก าไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 30) 

รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

ณ วนัที่ 
30 มิถุนายน 

2554 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,466,581  (2,250)  -  2,464,331 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน 62,711,869  (244,539)  -  62,467,330 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้ 494,640  54,960  -  549,600 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,346,845  (5,837,730)  -  1,509,115 
สินทรัพยอ่ื์น 42,536  -  -  42,536 
กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 41,084,084  -  -  41,084,084 

 114,146,555  (6,029,559)  -  108,116,996 
        

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
กาํไรท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผื่อขาย 3,220,638  -  793,474  4,014,112 
ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
 

 
198,082 

  
75,000 

  
- 

  
273,082   สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 198,082  75,000  

 
-  273,082 

 3,418,720  75,000  793,474  4,287,194 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 110,727,835  (6,104,559)  (793,474)  103,829,802 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม  
2555 

รายการที่รับรู้ 
ในก าไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 30) 

รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

ณ วนัที่ 
30 มิถุนายน 

2555 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,641,387  (34,129)  -  1,607,258 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 36,410,009  (2,729,578)  -  33,680,431 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้ 421,360  -  (421,360)  - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผื่อขาย -  -  505,633  505,633 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,156,988  -  -  1,156,988 
สินทรัพยอ่ื์น 28,357  -  -  28,357 

 39,658,101  (2,763,707)  84,273  36,978,667 
        

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพ่ือคา้ -  46,426  -  46,426 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผื่อขาย 2,849,688  -  885,103  3,734,791 
ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
 

       
  สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 232,054  50,001  

 
-  282,055 

 3,081,742  96,427  885,103  4,063,272 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 36,576,359  (2,860,134)  (800,830)  32,915,395 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2554 
รายการที่รับรู้ 

ในก าไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 30) 

รายการที่รับรู้ 
ในก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

ณ วนัที่ 
30 มิถุนายน 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ      2,466,581         (2,250)  -  2,464,331 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน    62,711,869  (244,539)  -  62,467,330 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้        494,640  54,960  -  549,600 
ขาดทุนสะสมทางภาษี      7,346,845  (5,837,730)  -  1,509,115 
สินทรัพยอ่ื์น          42,536  -  -  42,536 

 73,062,471  (6,029,559)  -  67,032,912 
        

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผื่อขาย      3,220,638  -  793,474  4,014,112 
ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
  สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

   
 198,082 

 
 

75,000 
  

- 
 

 
273,082 

      3,418,720  75,000  793,474  4,287,194 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 69,643,751  (6,104,559)  (793,474)  62,745,718 

 
เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยให้ลดลงจาก
ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 
สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นตน้ไป ดงันั้นบริษทัจึงไดป้รับปรุงสินทรัพย์
และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยปรับปรุงกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูหมายเหตุขอ้ 30) 
และกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 
 
 



- 28 - 

 
13. สินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย - สุทธิ 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

30 มถุินายน 
 2555 
บาท 

 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

 2554 
บาท 

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

 

บริษทัรับโอนท่ีดิน อาคารชุด และสิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟจากลูกหน้ีเพื่อชาํระหน้ีตัว๋แลกเงินท่ี
ครบกาํหนดแลว้แต่ผูอ้อกไม่สามารถไถ่ถอนคืนได ้และหน้ีจากเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงในขณะน้ี
บริษทัอยูใ่นระหวา่งการจดัหาผูซ้ื้อ 

 

14. สินทรัพย์อืน่ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 302,305  31,986       298,082  - 
ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ 589,647  110,876  288,807  107,294 
ค่าบาํรุงรักษาจ่ายล่วงหนา้ 641,262  123,539  -  - 
เงินมดัจาํอ่ืน 557,302  557,002  194,627  194,627 
ลูกหน้ีค่าธรรมเนียมและบริการจดัการกองทุนรวมคา้งรับ 920,945  591,226  -  - 
ผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคา้งรับจากบริษทัร่วม 
(ดูหมายเหตขุอ้ 35) 

 
- 

  
70,000,000 

  
- 

  
70,000,000 

ภาษีเงินไดร้อรับคืน 467,659  639,305  9,793  62,393 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 3,537,355  3,175,902  -  - 
อ่ืนๆ 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. ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ประกอบดว้ย 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน        
หลงัออกจากงาน 2,946,126  2,702,409  2,231,589  2,101,079 

การลาพกัร้อนประจาํปีท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทน 538,975  441,657  310,133  262,952 
 3,485,101  3,144,066  2,541,722  2,364,031 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
บริษทัและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบญัญัติ
คุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 
 

จาํนวนท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดอืน  ส าหรับงวดสามเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินายน  30 มถุินายน 
 2555  2554  2555  2554 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 102,811  97,706  52,221  50,036 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 19,047  22,227  13,034  18,278 
 121,858  119,933  65,255  68,314 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกเดอืน  ส าหรับงวดหกเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินายน  30 มถุินายน 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 205,623  195,412  104,442  100,071 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 38,094  44,453  26,068  36,556 
 243,717  239,865  130,510  136,627 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกเดอืน  ส าหรับงวดหกเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินายน  วนัที ่30 มถุินายน 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาของภาระผกูพนัผลประโยชน์        
ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2,702,409  2,222,679  2,101,079  1,827,825 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 205,623  195,412  104,442  100,071 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 38,094  44,453  26,068  36,556 
ยอดยกไปของภาระผกูพนัผลประโยชน์        

ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2,946,126  2,462,544  2,231,589  1,964,452 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใช้ในการคาํนวณภาระผูกพนั
ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
(ร้อยละต่อปี) 

ข้อสมมตฐิานทางการเงนิ  
อตัราคิดลด  4.0 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 10.0 - 20.0  

ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 5.0 - 7.0  
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16. หนีสิ้นอื่น 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 327,865  4,447,449  188,034  4,365,599 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 212,114  188,695  212,114  188,695 
เจา้หน้ีอ่ืน 6,592,761  7,006,417  6,011,485  6,355,376 
เงินคืนทุนท่ีผูถื้อหุน้ยงัไม่ได ้        

นาํเช็คไปข้ึนเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 1,046,377  1,064,066  1,046,377  1,064,066 
อ่ืนๆ 5,003,238  5,165,103  4,578,632  4,823,444 
รวม 13,182,355  17,871,730  12,036,642  16,797,180 

 
17. ทุนเรือนหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553 มีมติดงัน้ี 
(1) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัจากเดิม 833,895,131 

บาท เป็น 416,947,565 บาท โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทัจาก 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 
บาทต่อหุน้ เพื่อคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(2) อนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัโดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทั 

 

นอกจากน้ี บริษทัไดป้รับลดมูลค่าหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 20,295,000 หุ้น 
ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10,147,500 บาท เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
และทุนท่ีออกจาํหน่ายและชําระแล้วดังกล่าวข้างต้น โดยได้โอนกลับสํารองหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 
10,147,500 บาท เป็นกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ดงักล่าว และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2553  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีเงินคืนทุนท่ีผูถื้อหุน้รับไปแลว้แต่ยงัมิไดน้าํเช็ค
ไปข้ึนเงินจาํนวน 1,046,377 บาท และ 1,064,066  บาท ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสิน
อ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 
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เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2554 มีมติอนุมติัให้บริษทัลดทุนท่ี
ชาํระแลว้โดยการตดัหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวน 11,207,900 หุน้ ท่ีไม่สามารถจาํหน่ายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยได้ในช่วงเวลาท่ีกาํหนด และเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 บริษทัได้จดทะเบียนลดทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

 

บริษทัรับรู้ผลต่างจาํนวน 11.97 ลา้นบาท จากการลดทุนตามมูลค่าท่ีตราไวร้าคาหุ้นละ 0.5 บาท โดยการ
ตดัหุ้นทุนซ้ือคืนในราคาซ้ือถวัเฉล่ียหุ้นละ 1.57 บาท ไวภ้ายใตร้ายการ “ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน” 
ในส่วนของเจา้ของ 

 

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

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

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอตัราจดัสรร 
6.780001 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม ่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิ้งในราคาหุน้ละ 0.50 บาท 

 

และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัดงักล่าว 

 

จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนขา้งตน้ บริษทัไดรั้บทุนท่ีชาํระแลว้ดงัน้ี 
(1) จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 79,932,217 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

เป็นจ านวน 39,966,109 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 

(2) จากการจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั จาํนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวน 60,000,000 บาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บนัทึกไวเ้ป็นเงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
5 มกราคม 2555 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัมีค่าจองซ้ือหุ้นส่วนเกินรอจ่ายคืนผูถื้อหุ้น จาํนวน 31,919,794 
บาท ซ่ึงแสดงเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน (ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 : 5,341 บาท แสดงรวม
เป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน) 
 
นอกจากน้ี ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้จาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนคืนสู่ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 9,087,100 หุ้น ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2552 
เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2552 ซ่ึงกาํหนดราคาจาํหน่ายไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉล่ีย 5 วนัทาํการซ้ือขาย
ก่อนหนา้ มูลค่ารวม 10.57 ลา้นบาท โดยมีส่วนตํ่ามูลค่าจากการจาํหน่ายหุน้ซ้ือคืนจาํนวน 3.68 ลา้นบาท 
 
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน คาํนวณดงัน้ี 
 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 มถุินายน 
 2555  2554 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 หุ้น  หุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัยกมา 1,022,619,448  833,895,131 
หกั  หุน้ทุนซ้ือคืนยกมา -  (20,295,000) 
บวก หุน้ปันผล (ดูหมายเหตุขอ้ 19) -  79,932,217 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกยกมา 1,022,619,448  893,532,348 
บวก หุน้สามญัเพ่ิมเติมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด -  - 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 

    1,022,619,448   
893,532,348 

 



- 34 - 

 
 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

 ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
วนัที ่30 มถุินายน 

 2555  2554 
 หุ้น  หุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัยกมา 902,619,448  833,895,131 
หกั  หุน้ทุนซ้ือคืนยกมา -  (20,295,000) 
บวก  หุน้ปันผล (ดูหมายเหตุขอ้ 19) -  79,932,217 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกยกมา 902,619,448  893,532,348 

บวก หุน้สามญัเพ่ิมเติมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด 117,362,637  - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
1,019,982,085 

  
893,532,348 

 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงคาํนวณโดยการหาร
ส่วนของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้สุทธิดว้ยจาํนวนหุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัส้ินงวด
ท่ีรายงาน มีมูลค่าดงัน้ี  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินายน  31 ธันวาคม  30 มถุินายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (บาทต่อหุน้) 1.67  1.93  1.76  2.00 
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18. หุ้นทุนซ้ือคืน 

18.1  การเปล่ียนแปลงของหุน้ทุนซ้ือคืนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 มีดงัน้ี  
 (ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 : ไม่มีหุน้ทุนซ้ือคืน) 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 
 ยกมาต้นงวด  ซ้ือเพิม่เติม  ยกเลกิ/ตัดหุ้น  คงเหลอืปลายงวด 
     (ราคาทุน)   

     (ดูหมายเหตุข้อ 17)   
จาํนวนหุน้ (หุน้) 20,295,000  -  (11,207,900)  9,087,100 
จาํนวนเงิน (บาท) 31,824,872  -       (17,575,264)  14,249,608 

 

18.2  การเปล่ียนแปลงของส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 
มีดงัน้ี (ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 : ไม่มีหุน้ทุนซ้ือคืน) 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 
 ยกมาต้นงวด  เพิม่ขึน้  ลดลง  คงเหลอืปลายงวด 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน -  
  หุน้สามญั 

 
15,518,880 

  
- 

  
(11,971,314) 

  
3,547,566 

 

19. เงินปันผลจ่าย 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 ของบริษทั มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 
สําหรับผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
51.11 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายปันผลเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 
 

เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2554 มีมติอนุมติัให้จ่ายปันผล โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

- หุ้นปันผลท่ีอตัรา 10.170001 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เทียบเท่ากบั 0.04916420054 บาท
ต่อหุน้ รวมทั้งส้ิน 79,932,217 หุน้ หรือ 39.97 ลา้นบาท 

- เงินปันผลท่ีอตัรา 0.00546268890 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 4.44 ลา้นบาท 
 

บริษทัไดจ่้ายปันผลทั้งหมดเป็นจาํนวน 44.41 ลา้นบาท แลว้เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2554 
 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผล สําหรับ 
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
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20. การจัดการส่วนทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 
รวมถึงเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม  
 
นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุน และส่วนของเจา้ของให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 
อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพ
คล่องสุทธิและส่วนของเจ้าของตามเกณฑ์ดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1 และขอ้ 35) 

 
21.  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขาย
หุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

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

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 21  
ของทุนจดทะเบียน 
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23. ส ารองหุ้นทุนซ้ือคืน 

ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหาร
ทางการเงินเม่ือบริษทัมีกาํไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษทั
ประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งน้ีตามบนัทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี 756/2547 และจดหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ก.ล.ต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวนัท่ี 14 
กุมภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกับการซ้ือหุ้นคืนได้กาํหนดหลักเกณฑ์สําหรับการซ้ือหุ้นคืนโดยจะซ้ือคืนได ้          
ไม่เกินวงเงินกาํไรสะสมและใหบ้ริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือ
หุ้นคืนจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนไดห้มดหรือบริษทัลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซ้ือคืนท่ี
จาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี นอกจากน้ี ตามหนังสือของสภาวิชาชีพท่ี ส.สวบช. 016/2548 ลงวนัท่ี 4 
กุมภาพนัธ์ 2548 กาํหนดใหบ้ริษทัท่ีมีการซ้ือหุ้นคืนตอ้งมีกาํไรสะสมไม่นอ้ยกวา่มูลค่าหุ้นซ้ือคืนท่ียงัคง
เหลืออยู่ในบญัชี และกรณีท่ีนาํกาํไรสะสมไปจ่ายเงินปันผล กาํไรสะสมหลงัการจ่ายเงินปันผลตอ้งมี
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่หุน้ซ้ือคืนท่ีคงเหลืออยูใ่นบญัชี  
 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัไดโ้อนกลบักาํไรสะสมจดัสรรสําหรับหุ้นทุน
ซ้ือคืนจาํนวน 17.58 ลา้นบาท เน่ืองจากการตดัหุน้ทุนซ้ือคืน (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดโ้อนกลบักาํไรสะสมจดัสรรสาํหรับหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งหมด หลงัจากท่ี
ไดต้ดัหุน้ทุนซ้ือคืนและออกจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนหมดแลว้ 
 

24. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดอืน  ส าหรับงวดสามเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินายน  30 มถุินายน 
 2555 2554  2555 2554 

 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม  
และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 
2,768,333 

  
1,922,454 

  
- 

  
- 

รวม 2,768,333  1,922,454  -  - 

 



- 38 - 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกเดอืน  ส าหรับงวดหกเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินายน  30 มถุินายน 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม 
และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 
5,099,783 

  
3,965,484 

  
- 

  
- 

รวม 5,099,783  3,965,484  -  - 
 

25. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดอืน  ส าหรับงวดสามเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินายน  30 มถุินายน 
 2555  2554  2555  2554 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ        

กองทุนส่วนบุคคล การจดัการกองทุนรวม 
และธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 
124,318 

  
124,658 

  
- 

  
- 

อ่ืนๆ  1,048,810  1,421,737  -  - 
รวม 1,173,128  1,546,395  -  - 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกเดอืน  ส าหรับงวดหกเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินายน  30 มถุินายน 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ        

กองทุนส่วนบุคคล การจดัการกองทุนรวม 
และธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 
248,634 

  
247,945 

  
- 

  
- 

อ่ืนๆ  2,081,936  2,472,067  -  - 
รวม 2,330,570  2,720,012  -  - 
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26. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง
เป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2555 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 และวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ตามลาํดบั ค่าตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2554 ได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย เมื่อวนัที่ 28 
เมษายน 2554 และวนัท่ี 26 เมษายน 2554 ตามลาํดบั 

 
27. ค่าใช้จ่ายอืน่ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดอืน  ส าหรับงวดสามเดอืน 

 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินายน  30 มถุินายน 
 2555  2554  2555  2554 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่ารับรอง 35,557  116,805  35,177  84,906 
ค่าใชจ่้ายดา้นประชาสมัพนัธ์ 271,026  1,251,430  35,104  552,929 
ค่าใชจ่้ายเดินทาง 330,068  250,350  301,463  190,454 
ค่าใชจ่้ายตลาดหลกัทรัพย ์ 971,969  792,457  971,969  792,457 
ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน 559,764  245,760  299,514  800 
อ่ืนๆ  1,350,257  2,406,211  903,534  2,182,438 
รวม 3,518,641  5,063,013  2,546,761  3,803,984 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกเดอืน  ส าหรับงวดหกเดอืน 

 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินายน  30 มถุินายน 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่ารับรอง 95,396  250,529  63,128  173,260  
ค่าใชจ่้ายดา้นประชาสมัพนัธ์ 716,812  1,543,611  50,240  637,010  
ค่าใชจ่้ายเดินทาง 879,285  537,426  811,419  441,302  
ค่าใชจ่้ายตลาดหลกัทรัพย ์ 2,064,331  1,272,504  2,064,331  1,272,504  
ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน 609,074  336,994  299,514  3,368  
อ่ืนๆ  2,136,683  3,513,526  1,175,176  2,916,976 
รวม 6,501,581  7,454,590  4,463,808  5,444,420 

 
28. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีสมคัร
เป็นสมาชิกของกองทุนโดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึง และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบ
ใหอี้กส่วนหน่ึง ซ่ึงกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลเป็นผูจ้ดัการกองทุน ตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพเป็นจาํนวนเงิน 0.11 ลา้นบาท และ 0.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัยอ่ยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ เป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.11 ลา้นบาท และ 0.12 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
เป็นจาํนวนเงิน 0.24 ลา้นบาท และ 0.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัยอ่ยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
เป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.21 ลา้นบาท และ 0.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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29. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดอืน  ส าหรับงวดสามเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที่  ส้ินสุดวนัที่ 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2555  2554  2555  2554 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน         

ตราสารทุน (1,281,372)  (6,863,951)  (1,281,372)  (6,863,951) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  4,818,011  7,915,926 
รวม (1,281,372)  (6,863,951)  3,536,639  1,051,975 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่  ส้ินสุดวนัที่ 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน         

ตราสารทุน (2,962,313)  (815,128)  (2,962,313)  (815,128) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  9,600,625  16,458,297 
รวม (2,962,313)  (815,128)  6,638,312  15,643,169 

 
30. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินายน  วนัที ่30 มถุินายน 
 2555  2554  2555  2554 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (2,827,408)  (427,167)  (2,439,212)  (427,167) 
รวม (2,827,408)  (427,167)  (2,439,212)  (427,167) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด  ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินายน  วนัที ่30 มถุินายน 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (ดูหมายเหตุขอ้ 12) (3,585,805)  (6,104,559)  (2,860,134)  (6,104,559) 
รวม (3,585,805)  (6,104,559)  (2,860,134)  (6,104,559) 

 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนายน  วนัที่ 30 มิถุนายน 
 2555  2554  2555  2554 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (274,188)  4,346,660  49,778,113  (10,083,702) 
อตัราภาษี 23%  30%  23%  30% 
ผลคูณของกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา        

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย)        63,063  (1,303,999)  (11,448,966)  3,025,110 
ผลกระทบจากอตัราภาษีท่ีลดลงจากร้อยละ 23 เป็น        

ร้อยละ 20 (1,981,129)  -  (2,039,359)  - 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี   2,004,549  1,867,785  13,963,004  (86,546) 
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,117,883)  1,524,247  (1,117,883)  (850,531) 
ผลกระทบของขาดทุนสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,796,008)  (2,515,200)  (1,796,008)  (2,515,200) 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (2,827,408)  (427,167)  (2,439,212)  (427,167) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนายน  วนัที่ 30 มิถุนายน 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 9,632,495  10,603,303  41,811,447  58,590,102 
อตัราภาษี 23%  30%  23%  30% 
ผลคูณของกาํไรก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา        

ภาษีเงินได ้– ค่าใชจ่้าย (2,215,474)  (3,180,992)  (9,616,633)  (17,577,031) 
ผลกระทบจากอตัราภาษีท่ีลดลงจากร้อยละ 23 เป็น        

ร้อยละ 20 (1,926,758)  -  (2,035,609)  - 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 5,728,358  (63,920)  13,964,039  19,269,608 
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,249,031)  (344,447)  (2,249,031)  (5,281,936) 
ผลกระทบของขาดทุนสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,922,900)  (2,515,200)  (2,922,900)  (2,515,200) 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (ดูหมายเหตุขอ้ 12) (3,585,805)  (6,104,559)  (2,860,134)  (6,104,559) 

 
31. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั
โดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั ฝ่ายจดัการเห็นว่านโยบายการกาํหนดราคากบับุคคล
ที่เก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ช้ราคาซ่ึงต่อรองกนัอย่างอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 
รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

ยอดคงเหลือกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษทัย่อย         

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  -  20,985,487  15,586,112 
เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย        

 (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1) 62,523,423  54,898,544  62,523,423   54,898,544 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษทัร่วม        

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 1,129,009,546  1,159,348,495  1,087,504,850  1,087,504,850 
ลูกหน้ีค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 35) -  70,000,000  -  70,000,000 
เจา้หน้ีอ่ืน 210,003  465,862  210,003  465,862 

        บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัที่มีกรรมการร่วมกนั        
Thanh Cong Securities Company J.S.C.        

เงินลงทุนในหุ้นสามญั – สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1) 87,746,360  84,783,969  87,746,360  84,783,969 
ลูกหน้ีอ่ืน 111,294  -  111,294  - 

 

รายการคา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการก าหนดราคา 

 
ส าหรับงวดสามเดอืน

ส้ินสุดวนัที่ 
 ส าหรับงวดสามเดอืน

ส้ินสุดวนัที่  
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน   
 2555  2554  2555  2554  
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  
 บาท  บาท  บาท  บาท  
บริษทัร่วม         

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั         
รายจ่ายค่าบริการ 450,000  450,000  450,000  450,000 ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา 150,000 บาทต่อเดือน  

(ดูหมายเหตุขอ้ 32.1) 
รายจ่ายค่าเช่า 148,509  148,509  148,509  148,509 ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา 49,503 บาทต่อเดือน 
        (ดูหมายเหตุขอ้ 32.2) 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทัที่มีกรรมการร่วมกนั         

Quam Limited         
ค่าเช่าสาํนกังาน -  269,722  -  269,722 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา HKD 22,941  

ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 32.3) 
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รายการคา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการก าหนดราคา 

 
ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัที่ 
 ส าหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัที่  
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน   
 2555  2554  2555  2554  
 บาท  บาท  บาท  บาท  
บริษทัย่อย         

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  
      โซลาริส จาํกดั 

        

ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนรวม 
ท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย 

2,892,377  -  2,892,377  - จาํนวน 0.29 ลา้นหน่วย 
หน่วยละ 10.4057 บาท 

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหาร 
โดยบริษทัยอ่ย 

6,000,000  -  6,000,000  - จาํนวน 0.60 ลา้นหน่วย 
หน่วยละ 10 บาท 

ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย -  -  15,000,000  - จาํนวน 1.5 ลา้นหุ้น หุ้นละ 10 บาท 
         

บริษทัร่วม         
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั         

รายจ่ายค่าบริการ 900,000  900,000  900,000  900,000 ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา 150,000 บาทต่อเดือน  
(ดูหมายเหตุขอ้ 32.1) 

รายจ่ายค่าเช่า 297,018  297,018  297,018  297,018 ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา 49,503 บาทต่อเดือน 
        (ดูหมายเหตุขอ้ 32.2) 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั         
บริษทัที่มีกรรมการร่วมกนั         

Quam Limited         
ค่าเช่าสาํนกังาน -  542,355  -  542,355 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา HKD 22,941 

ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 32.3) 
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สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหาร
สําคญั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดสามเดอืน  ส าหรับงวดสามเดอืน 
 ส้ินสุดวนัที่  ส้ินสุดวนัที่ 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2555  2554  2555  2554 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,034,075  2,204,109  1,205,875  1,470,475 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 94,824  95,198  61,988  65,253 
รวม 2,128,899  2,299,307  1,267,863  1,535,728 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ส าหรับงวดหกเดือน  ส าหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที่  ส้ินสุดวนัที่ 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2555  2554  2555  2554 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,028,650  5,055,517  2,669,150  2,931,950 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 189,648  190,396  123,976  130,506 
รวม 4,218,298  5,245,913  2,793,126  3,062,456 

 

32. ภาระผูกพนั  
รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
32.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อให้

บริษทัดงักล่าวใหบ้ริการบริหารจดัการ สําหรับงานดา้นบญัชี งานดา้นปฏิบติัการ งานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนบัสนุนดา้นเทคนิค 
งานดา้นกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย งานดา้นบริหารบุคคล งานดา้นธุรการทัว่ไปและงานบริหาร
จดัการทัว่ไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น  โดยบริษทัจะตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 
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32.2 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อเช่าช่วงพื้นท่ี

ชั้น 16 (หอ้ง 1601) ของอาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ เพื่อใชเ้ป็นสาํนกังานของบริษทั ระยะเวลาการเช่า
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2553 โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 
49,503 บาท และบริษทัไดต่้อสัญญาไปจนถึง 31 มกราคม 2556 

 

32.3 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั Quam Limited โดยบริษทัคู่สัญญาจะให้สิทธิ
บริษทัเช่าพื้นท่ีสํานกังานในประเทศฮ่องกง สัญญาดงักล่าวมีอายุ 6 เดือนเร่ิมตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2552 
ถึง 18 เมษายน 2553 และต่อสัญญาอตัโนมติัอีกคราวละหน่ึงเดือน บริษทัจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 
22,941 เหรียญฮ่องกง ทั้งน้ีบริษทัไดย้กเลิกสัญญาดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2554 

 

รายการกบัคู่สัญญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ  
32.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว

สาํหรับอาคาร อุปกรณ์สาํนกังาน และยานพาหนะ ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต
ดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2555  2554 
 ล้านบาท  ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 1.3  2.0 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.8  1.1 
รวม 2.1  3.1 

  

32.5  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนั ซ่ึงออกโดยธนาคารแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 
2.26 ลา้นบาท เพื่อคํ้าประกนัการขอใชโ้ทรศพัท ์(ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 : ไม่มี) 

 

33. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกจิหรือภูมิศาสตร์ 
บริษทัดาํเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจดา้นนายหน้าคา้หลกัทรัพยแ์ละให้บริการ และบริษทัยอ่ยดาํเนิน
กิจการหลักด้านหลักทรัพย์และให้บริการบริหารทรัพย์สินเป็นหลัก โดยดําเนินธุรกิจในส่วนงาน
ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นจึงมิไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ
หรือภูมิศาสตร์ 
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34. การบริหารความเส่ียง 

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

 

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
เม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ ไม่น้อยกว่า 25 ลา้นบาทและไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไปและ
ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัไดห้ยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ประเภทดงักล่าว และไดมี้หนงัสือแจง้ความประสงคด์งักล่าวต่อสํานกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ให้บริษทัดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนั
ทาํการใดๆ ตามท่ีกาํหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 

 

นอกจากน้ี ตามขอ้บงัคบัสมาชิกของสํานักหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สํานกัหักบญัชี”) 
หมวด 300 “สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของสมาชิกสามญั” กาํหนดให้สมาชิกสามญัตอ้งมี
ส่วนของเจา้ของไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกท่ีทาํธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพนัธ์ 

 

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิและส่วนของเจา้ของตามเกณฑด์งักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดรั้บอนุญาตจากสํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 
 

ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กข.7/2551 เร่ือง การ
กาํหนดทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแล้วของบริษทัหลกัทรัพย ์กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึง
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีหรือการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน 
มีทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแล้วไม่น้อยกว่า 500 ลา้นบาทตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป 
โดยบริษทัไดด้าํเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าวแลว้ 
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บริษทัย่อย 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กน.20/2552 เร่ือง “การดาํรงความ
เพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดัการ” กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ได้
จดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ดาํรงส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทน.42/2552 เร่ือง 
“การทาํประกนัภยัความรับผดิของบริษทัจดัการและขอ้กาํหนดสําหรับบริษทัจดัการในการดาํรงความ
เพียงพอของเงินกองทุน” กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวม  บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล
ซ่ึงจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ มีระดบัเตือนภยัอยู่ท่ี 30 ล้านบาท 30 ล้านบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในกรณีท่ี
บริษทัไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัไดต้ามที่กาํหนด บริษทัจะตอ้งรายงาน
ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อให้มี
ส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ระดบัเตือนภยัดงักล่าว  

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 งบการเงินของบริษทัยอ่ยแสดงส่วนของ
เจา้ของจาํนวน 27.98 ลา้นบาท และ 20.78 ลา้นบาท ตามลาํดบัซ่ึงตํ่ากวา่ระดบัเตือนภยัท่ีกาํหนด 
โดยบริษทัย่อยไดร้ายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“ก.ล.ต.) แลว้เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555 เก่ียวกบัความคืบหนา้แผนการปรับปรุงเพื่อให้มีส่วน
ของเจา้ของไม่ตํ่ากว่า 30 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
คร้ังท่ี 3/2555 ของบริษทัยอ่ย มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 10 ลา้นบาท การเพิ่มทุนจดทะเบียน
ดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 ของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระ
ค่าหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 10 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบัสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั
แลว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 (ดูหมายเหตุขอ้ 36)  
 
นอกจากน้ี บริษทัไดอ้อกหนงัสือรับรองให้แก่บริษทัยอ่ยลงวนัท่ี 23 สิงหาคม 2555 เพื่อยืนยนัวา่
จะให้การสนบัสนุนดา้นการเงินแก่บริษทัยอ่ยอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 12 เดือน
นับตั้งแต่วนัท่ีในหนังสือรับรองดงักล่าว เพื่อให้บริษทัย่อยสามารถดาํรงเงินกองทุนได้ตาม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจาก ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี  

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2555 
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมอืทางการเงนิสุทธิ 
 เมือ่  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  ก าหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 230  15  -  -  25  -  270 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  264 
เงินลงทุน - สุทธิ -  100  -  -  154  -  254 
รวม 230  115  -  -  179  264  788 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมอืทางการเงนิสุทธิ 
 เมือ่  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  ก าหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 220  10  -  -  120  -  350 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  264 
เงินลงทุน - สุทธิ -  -  -  -  143  -  143 
รวม 220  10  -  -  263  264  757 

 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่30 มถุินายน 2555 
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมอืทางการเงนิสุทธิ 
 เมือ่  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  ก าหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 230  -  -  -  22  -  252 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  264 
เงินลงทุน - สุทธิ -  100  -  -  154  -  254 
รวม 230  100  -  -  176  264  770 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมอืทางการเงนิสุทธิ 
 เมือ่  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  ก าหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 220  -  -  -  118  -  338 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  264 
เงินลงทุน - สุทธิ -  -  -  -  143  -  143 
รวม 220  -  -  -  261  264  745 

 

34.2 ความเส่ียงท่ีสาํคญัของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการซ้ือขายเคร่ืองมือ
ทางการเงินประเภทตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการ
เก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้ 
 

34.2.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะ
เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม   

 ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2555   
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมอืทางการเงินสุทธ ิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบก าหนดของสัญญา   
 หรือก่อนก าหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบีย้  เมือ่  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี ้  ไม่ม ี   อตัราลอยตวั อตัราคงที ่
 ลอยตวั  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงนิ                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12  230  15  -  -  -  13  270 0.60 – 1.75 2.50 – 3.50 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  -  264 - - 
เงินลงทุน – สุทธิ -  -  100  -  -  -  154  254 - - 
รวม 12  230  115  -  -  264  167  788   

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554   
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมอืทางการเงินสุทธ ิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบก าหนดของสัญญา   
 หรือก่อนก าหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบีย้  เมือ่  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี ้  ไม่ม ี   อตัราลอยตวั อตัราคงที ่
 ลอยตวั  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงนิ                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15  220  10  -  -  -  105  350 0.60 – 1.75 3.12 – 4.00 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  -  264 - - 
เงินลงทุน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  143  143 - - 
รวม 15  220  10  -  -  264  248  757   
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2555   
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมอืทางการเงินสุทธ ิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบก าหนดของสัญญา   
 หรือก่อนก าหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบีย้  เมือ่  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี ้  ไม่ม ี   อตัราลอยตวั อตัราคงที ่
 ลอยตวั  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงนิ                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9  230  -  -  -  -  13  252 0.60 – 1.75 2.50 – 3.50 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  -  264 - - 
เงินลงทุน - สุทธิ -  -  100  -  -  -  154  254 - - 
รวม 9  230  100  -  -  264  167  770   

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554   
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมอืทางการเงินสุทธ ิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบก าหนดของสัญญา   
 หรือก่อนก าหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบีย้  เมือ่  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี ้  ไม่ม ี   อตัราลอยตวั อตัราคงที ่
 ลอยตวั  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงนิ                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13  220  -  -  -  -  105  338 0.60 – 1.75 3.12 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  -  264 - - 
เงินลงทุน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  143  143 - - 
รวม 13  220  -  -  -  264  248  745   

 

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยท์างการเงินเฉล่ียของบริษทัสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน
ชนิดท่ีมีดอกเบ้ียแสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2555 

เคร่ืองมือทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 319,387,874 4,636,744 2.90 
เงินฝากในสถาบนัการเงิน 12,500,000 224,877 3.60 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 899,435 - - 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

เคร่ืองมือทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 238,095,427 6,025,886 2.53 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,911,273 - - 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2555 

เคร่ืองมือทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 308,907,165 4,529,077 2.93 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 899,435 - - 

 

 (หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

เคร่ืองมือทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225,033,212 5,742,753 2.55 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,911,273 - - 

 

34.2.2 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัและบริษทัย่อยได้รับความเสียหาย 
อนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญาของบริษทัและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระ
ผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินได ้สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
ไม่ได้มีความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัมากและมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตาม
บญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินหักด้วยสํารองเผื่อขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะ
การเงิน  

 

34.2.3 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 

 
34.2.4 ความเส่ียงดา้นสภาวะตลาด 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจจะมี
ผลทาํให้มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัลดลงอย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ตาม บริษทัได้มีการ
จดัการความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยกาํหนดให้มีหน่วยงานใน
การติดตามและควบคุมความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามท่ีนโยบายของบริษทักาํหนดไว ้
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34.2.5  มูลค่ายติุธรรม 

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม  ดงันั้นมูลค่า
ยุติธรรมท่ีประมาณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึง
จาํนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใช้ขอ้สมมติฐานทางการตลาด
และ/หรือวิธีการประมาณท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่อมูลค่ายุติธรรมท่ี
ประมาณข้ึน บริษทัใชว้ธีิการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ถือ
ตามจาํนวนท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินดงักล่าวเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระยะสั้ นและมูลค่าไม่เปล่ียนแปลงไปตาม
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ยกเวน้ มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเงินลงทุน  
ซ่ึงเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อค้า และหลกัทรัพย์เผื่อขาย มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาท่ี 
ซ้ือขายกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สําหรับเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพย์
จดทะเบียน  มูลค่ายติุธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนด
มูลค่ายุติธรรมประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ีย
ปัจจุบนัและระยะเวลาท่ีจะถือจนครบกาํหนด 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินไม่แตกต่างจากราคาตามบญัชีอยา่งมีสาระสาํคญั   
 

35. การโอนธุรกจิ 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนสําหรับการโอน
ธุรกิจรวมเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บชาํระในเบ้ืองตน้จาํนวน 300 ลา้นบาท ส่วนอีก 
200 ล้านบาท จะไดรั้บชาํระตามสัดส่วนภายในระยะเวลา 3 ปี ข้ึนอยู่กบักาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี  
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) ของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ในปี 2552 ถึงปี 
2554 และบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนสําหรับการโอนลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินตาม
มูลค่า ณ วนัโอน 
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดบ้นัทึกกาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมส่วนสุดทา้ย
จาํนวน 70 ลา้นบาท และบนัทึกผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคา้งรับจากบริษทัร่วมดว้ยจาํนวนเดียวกนั 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2555 บริษทัไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ โดยเม่ือส้ินสุดปี 2554 
บริษทัรับรู้ค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัร่วมสามารถทาํกาํไร
ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ไดต้าม
เง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
 
บริษัทรับรู้กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บุคคลภายนอกในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอ
รับรู้” ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่าวเป็นรายได ้เม่ือ
บริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง และเม่ือบริษทัร่วมคาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขาย
สินทรัพยท่ี์รับโอนจากบริษทัออกไปให้กบับุคคลภายนอก การเคล่ือนไหวของกาํไรจากการโอนธุรกิจ
ใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือน และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 
 ก าไรจากการโอนธุรกจิ 

ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้ 
 ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 

30 มถุินายน 
 2555  2554 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 ล้านบาท  ล้านบาท 

ยอดตน้งวด 161.40  134.29 
หกั  รับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมเพ่ิมเติม    

เน่ืองจากการคาํนวณค่าเส่ือมราคา และการขายสินทรัพยท่ี์รับโอน
บางส่วนออกไปใหก้บับุคคลภายนอก 

 
(1.94) 

  
(1.68) 

ยอดปลายงวด 159.46  132.61 
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 งบการเงนิรวม 
 ก าไรจากการโอนธุรกจิ 

ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้ 
 ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่ 

30 มถุินายน 
 2555  2554 
 ล้านบาท  ล้านบาท 

ยอดตน้งวด 163.09  136.95 
หกั  รับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมเพ่ิมเติม    

เน่ืองจากการคาํนวณค่าเส่ือมราคา และการขายสินทรัพยท่ี์รับโอน
บางส่วนออกไปใหก้บับุคคลภายนอก 

 
(3.63) 

  
(4.34) 

ยอดปลายงวด 159.46  132.61 
 

สืบเน่ืองจากการโอนธุรกิจดงักล่าว บริษทัไดห้ยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1)  

 
36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 3/2555 มีมติให้เรียกเก็บ
เงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผูถื้อหุ้นเดิมจาํนวน 10 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท บริษทัย่อยไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวจากบริษทั 
และบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 7.5 ลา้นบาท และ 2.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
และไดแ้จง้เปล่ียนแปลงทุนท่ีชาํระแลว้กบัสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2555 
(ดูหมายเหตุขอ้ 34.1) 
 

37. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2555 


