
บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
 

1. ข้อมูลทวัไปและการดําเนินงานของบริษทั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึงจดัตงัขึนในประเทศไทย 
เพือประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจาํกดั เมือวนัที 8 สิงหาคม 2537 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เมือวนัที 17 มีนาคม 2538 และมีทีอยูจ่ดทะเบียนที ชนั 16 (หอ้ง 1601) เลขที 287 
อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ธุรกิจการเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรัพย ์ 
2. การคา้หลกัทรัพย ์ 
3. การเป็นทีปรึกษาทางการลงทุน  
4. การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 
5. การซือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เนต  
6. ธุรกิจสญัญาซือขายล่วงหนา้ 
7.  ธุรกิจการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั เป็นบริษทัย่อยซึงประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรั้บ
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประเภทการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสาํรองเลียงชีพ 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีสาํนกังานใหญ่แห่งเดียว  
 

เมือวนัที 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จินให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั และบริษทัไดห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ธุรกิจสญัญาซือขายล่วงหนา้เป็นการชวัคราว ตงัแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2554 
ตามหนงัสืออนุมติัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ ก.ล.ต.ธ.701/2552 
ต่อมา บริษทัไดรั้บอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาหยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหนา้
ไปจนถึงวนัที 30 เมษายน 2556 ตามหนงัสืออนุมติัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยที์ ก.ล.ต.ธ.474/2554 ลงวนัที 4 เมษายน 2554 
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อยา่งไรกต็าม บริษทัยงัคงสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบ
ธุรกิจเกียวกบัการลงทุน และอาจมีการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยที์ไม่เป็นการแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพย ์
เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 
2.1 บริษทัจดัทาํงบการเงินนีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีทีรับรองทวัไป

ในประเทศไทย โดยกาํหนดรูปแบบการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 
(ปรับปรุง 2552) เรือง “การนาํเสนองบการเงิน” และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (“ก.ล.ต.”) ที สธ/ข/น. 53/2553 ลงวนัที 15 ธนัวาคม 2553 
เรือง “แบบงบการเงินสาํหรับบริษทัหลกัทรัพย”์ ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป โดยบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ในงบการเงิน
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2553 ทีแสดงไวเ้พือการเปรียบเทียบตามประกาศดงักล่าวแลว้  
(ดูหมายเหตุขอ้ 4.1 และขอ้ 37) 

 
2.2 งบการเงินรวมสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2554 ได้รวมรายการของบริษัท และบริษัท

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั ซึงบริษทัถือหุ้นอยูร่้อยละ 75 ส่วนงบการเงินรวม
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2553 ไดร้วมรายการของบริษทัและบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั ซึงบริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 โดยไดต้ดัรายการระหว่างกนั และยอด
คงเหลือทีเป็นสาระสาํคญัระหวา่งกนัออกแลว้ 

 
นอกจากนนั งบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ยงัไดร้วมส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัร่วม ซึงไดม้าจากงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทอีอกใหม่และปรับปรุงใหม่ทปีระกาศแล้วแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้  

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศทีเกียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกใหม่และปรับปรุงใหม่
ทีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปนี  

 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัที 20 การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบั 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีทีไม่มีความเกียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม 

ดาํเนินงาน 
ฉบบัที 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยที์ไม่ไดคิ้ดค่าเสือมราคา ทีตีราคาใหม่ 
ฉบบัที 25 ภาษีเงินได ้- การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีเกียวขอ้งกบั
บริษทัมาเริมถือปฏิบตัิกบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยเมือมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
โดยฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีทีเริมใชม้าตรฐานดงักล่าว 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 เรือง “ภาษีเงินได”้ มาถือปฏิบติั
ก่อนวนับงัคบัใช ้

 

4. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทอีอกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัต ิ
ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2554 บริษทั บริษทัย่อย และบริษทัร่วมไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ทีออกใหม่และปรับปรุงใหม่ทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึงกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป มาใชเ้พือจดัทาํและนาํเสนอ
งบการเงินนี ทงันี มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินของบริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปนี 

 

4.1 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2552) เรือง “การนาํเสนองบการเงิน”  
 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2552) เรือง “การนาํเสนองบการเงิน” มีการเปลียนแปลง

ขอ้กาํหนดเกียวกบัการแสดงรายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการใหม่
สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2553  
ซึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบ (ดูหมายเหตุขอ้ 2.1 และขอ้ 37) 
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4.2 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 เรือง “ผลประโยชน์ของพนกังาน” 

ตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2554 บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 
เรือง “ผลประโยชน์ของพนกังาน” มาใชเ้ป็นครังแรก (ดูหมายเหตุขอ้ 5.14) 

 

ทงันี บริษทั บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วมเลือกรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์
ของพนกังานหลงัออกจากงาน โดยการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2554 ซึงเป็นไป
ตามการปฏิบติัในช่วงการเปลียนแปลงทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว 

 

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 
2554 มีดงันี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงิน 
   เฉพาะกจิการ 
 บาท  บาท 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 18,359,248  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานเพิมขึน 
 (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 

    
2,222,679 

  
1,827,825 

กาํไรสะสมตน้งวด ณ วนัที 1 มกราคม 2554 ลดลง 20,581,927  1,827,825 
 

สาํหรับการลาพกัร้อนประจาํปีทียงัไดรั้บค่าตอบแทน บริษทั และบริษทัยอ่ยไดป้รับปรุงผลกระทบ
โดยใช้วิธีเปลียนทันทีเป็นต้นไป ส่วนบริษัทร่วมใช้วิธีปรับปรุงกําไรสะสมต้นงวด ณ วันที  
1 มกราคม 2554 โดยไม่ปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั เนืองจากจาํนวนเงินไม่มีสาระสาํคญั 
 

5. นโยบายการบญัชีทสํีาคญั 
 งบการเงินนีจดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามทีได้

เปิดเผยในนโยบายการบญัชีทีสาํคญั 
 

นโยบายการบญัชีทีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยสรุปมีดงัต่อไปนี  
5.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ค่านายหนา้ 
ค่านายหนา้จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัทีทีเกิดรายการ 
 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 
ค่าธรรมเนียมถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง ส่วนรายไดค้่าบริการถือเป็นรายไดต้ามอตัราส่วน
ของงานทีทาํเสร็จตามทีระบุในสญัญา 
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ดอกเบียจากเงินใหกู้ย้มืเพือซือหลกัทรัพย ์
ดอกเบียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง เวน้แต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และ
ดอกเบียบริษทัจึงหยดุรับรู้รายไดด้อกเบียดงักล่าวตามเกณฑค์งคา้ง   
 

กรณีดงัต่อไปนี ถือวา่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเกบ็เงินตน้และดอกเบีย 
1) ลูกหนีทวัไปทีมีหลกัประกนัตาํกวา่มูลหนี 
2) ลูกหนีผ่อนชาํระรายทีมีงวดการชาํระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึงคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบีย

ตงัแต่สามเดือนขึนไป 
3) ลูกหนีผอ่นชาํระรายทีมีงวดการชาํระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานทีชดัเจนและ

มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัจะไดรั้บชาํระหนีทงัหมด 
4) ลูกหนีสถาบนัการเงินทีมีปัญหา 
5) ลูกหนีอืนทีคา้งชาํระดอกเบียตงัแต่สามเดือนขึนไป 
 

เงือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์
 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ 
กาํไร (ขาดทุน) จากการซือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย  
ณ วนัทีเกิดรายการ 
 

ดอกเบียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
ดอกเบียจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได ้
เมือมีการประกาศจ่าย 
 

ค่าใชจ่้าย  
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

5.2 ดอกเบียเงินกูย้มื 
ดอกเบียเงินกูย้มืถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 

5.3 การรับรู้และตดับญัชีสินทรัพยข์องลูกคา้ 
บริษทับนัทึกเงินทีลูกคา้วางไวก้บับริษทั เพือการซือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและการซือขาย
หลกัทรัพยใ์นระบบเครดิตบาลานซ์เป็นสินทรัพยแ์ละหนีสินของบริษทัเพือการควบคุมภายใน
ของบริษทัและ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัไดต้ดัรายการดงักล่าวออกทงัดา้นสินทรัพย์
และหนีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นของบริษทัเท่านนั 
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5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย ์เงินฝากประจาํทีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้า และไม่มีภาระผกูพนั 
ตวัเงินประเภทเผือเรียก และตวัเงินทีมีวนัถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวนัที
ไดม้า ซึงเป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

5.5 เงินลงทุนในตราสารหนี และตราสารทุน 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกการเปลียนแปลง
มูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายทงัทีถือไวเ้ป็นเงินลงทุนชวัคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่า
ยุติธรรม  บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการเปลียนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวใน
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ จนกระทงัจาํหน่ายหลกัทรัพยจึ์งบนัทึกการเปลียนแปลง
มูลค่านนัในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

เงินลงทุนในตราสารหนีทีจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี และทีจะถือไวจ้นครบกาํหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

การตดัจาํหน่ายบญัชีส่วนเกิน/ส่วนตาํกวา่มูลค่าตราสารหนีใชอ้ตัราดอกเบียแทจ้ริงซึงจาํนวนทีตดัจาํหน่าย
นีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัรายไดด้อกเบียรับ 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทวัไป ซึงแสดงตาม
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 

กาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในระหว่างงวด  คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉลีย
ถ่วงนาํหนกั และบนัทึกอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย และเงินลงทุนทวัไป
จะบนัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน เมือราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลงัสุด ณ สินวนัทาํการ
สุดทา้ยของงวดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) มูลค่ายติุธรรมของตราสารหนีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทน
เสนอซือล่าสุดของสมาคมตราสารหนีไทย 
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5.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

5.7 ลูกหนีและเจา้หนีสาํนกัหกับญัชี 
ยอดดุลสุทธิลูกหนีหรือเจา้หนีทีเกิดจากการชาํระราคาซือขายหลกัทรัพยผ์่านสาํนกัหักบญัชีของ
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนั รวมถึงเงินทีนาํไปวางเป็นประกนักบัสาํนกัหกับญัชีแสดงเป็น
ยอดดุลสุทธิลูกหนีหรือเจา้หนีสาํนกัหักบญัชี ซึงเป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวนัที 15 ธนัวาคม 2553 เรือง “แบบงบการเงิน
สาํหรับบริษทัหลกัทรัพย”์ 

 

5.8 ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้และค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 
ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลูกหนีซือหลกัทรัพย์
และสัญญาซือขายล่วงหนา้ดว้ยเงินสด ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืเพือซือหลกัทรัพย ์และลูกหนีอืน ลูกหนี
ซือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ดว้ยเงินสดเป็นบญัชีทีลูกหนีจะตอ้งชาํระราคาค่าซือหลกัทรัพย์
ใหบ้ริษทัภายใน 3 วนัทาํการและชาํระราคาค่าซือสญัญาซือขายล่วงหนา้ใหบ้ริษทัภายใน 1 วนัทาํการนบัจาก
วนัทีสงัซือหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ ลูกหนีเงินใหกู้ย้มืเพือซือหลกัทรัพยเ์ป็นบญัชีทีลูกหนี
สามารถกูย้ืมเงินเพือซือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตอ้งวางหลกัประกนัการชาํระหนีในอตัราทีไม่ตาํกว่าอตัรา
ทีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ลูกหนีอืนรวมลูกหนีซือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขาย
ล่วงหนา้ดว้ยเงินสดทีไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดและลูกหนีทีอยูร่ะหว่างประนอมหนี
หรือผอ่นชาํระ 

 

บริษทัถือปฏิบติัในการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าโดยการประเมินฐานะลูกหนีแต่ละรายและลูกหนีโดยรวม ประกอบกับการพิจารณา 
ตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ที กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวนัที 25 สิงหาคม 2543 และวนัที 15 กุมภาพนัธ์ 2544 ตามลาํดบั 
ซึงการประเมินนีรวมถึงการพิจารณาความเสียงและมูลค่าของหลกัทรัพยที์ใชค้าํประกนั  
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บริษทัตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหนีเมือหนีนนัมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาส
ทีลูกหนีจะชาํระเงินตน้และดอกเบียคืนไม่ครบจาํนวน บริษทัตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญโดยการ
ประเมินฐานะของลูกหนีแต่ละรายโดยพิจารณาความเสียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพย์
ทีใชค้าํประกนั และตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญเมือหนีนนัมีหลกัประกนัไม่เพียงพอ และ/หรือมีโอกาสทีจะ
ไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทงันีบริษทัถือพืนฐานการจดัชนัหนีและการตงัสาํรองตามหลกัเกณฑที์กาํหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

ก) มูลหนีจดัชนัสูญ หมายถึง 
1) มูลหนีของลูกหนีทีไดติ้ดตามทวงถามจนถึงทีสุดแลว้ แต่ไม่ไดรั้บการชาํระหนี และบริษทั

ไดด้าํเนินการจาํหน่ายหนีสูญจากบญัชีลูกหนีตามกฎหมายภาษีอากรแลว้ 
2) มูลหนีทีบริษทัไดท้าํสญัญาปลดหนีให ้

 

ข) มูลหนีจดัชนัสงสยั หมายถึง มูลหนีเฉพาะส่วนทีสูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหนีทีเขา้ลกัษณะ
ดงันี  
1) ลูกหนีทวัไป ลูกหนีสถาบนัการเงินทีมีปัญหา และลูกหนีอืนทีมีหลกัประกนัตาํกวา่มลูหนี 
2) ลูกหนีผอ่นชาํระรายทีมีงวดการชาํระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึงคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบีย

ตงัแต่สามเดือนขึนไป 
3) ลูกหนีผอ่นชาํระรายทีมีงวดการชาํระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานทีชดัเจน

และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบริษทัจะไดรั้บชาํระหนีทงัหมด 
 

ค) มูลหนีจดัชนัตาํกวา่มาตรฐาน หมายถึง มูลหนีส่วนทีไม่สูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหนีที
เขา้ลกัษณะตาม ข) 

 

ทงันีบริษทัตดัจาํหน่ายลูกหนีจดัชนัสูญออกจากบญัชีทนัทีทีพบรายการลูกหนีจดัชนัสูญดงักล่าว 
และตงัค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญในอตัราไม่ตาํกวา่ร้อยละหนึงร้อยของมูลหนีจดัชนัสงสยัทงัจาํนวน 

 

5.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสือมราคาสะสม 

 

ค่าเสือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปนี 
 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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การดอ้ยค่า 
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินว่ามีขอ้บ่งชีทีทาํใหสิ้นทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากบริษทัพบว่ามีขอ้บ่งชีดงักล่าว บริษทัจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ัน หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเมือเกิดขึน 
 

รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คาํนวณโดยการเปรียบเทียบ
จากสิงตอบแทนทีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี และจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

5.10 สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย 
สินทรัพยจ์ดัเป็นสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย เมือมูลค่าตามบญัชีทีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย
มิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ันต่อไป และสินทรัพยด์งักล่าวจะตอ้งมีไวเ้พือขายในทนัทีในสภาพ
ปัจจุบนั 
 

สินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอลฟ์ ซึงแสดง
ดว้ยราคาทุนหรือมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่ราคาใดจะตาํกวา่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมือมีการ
จาํหน่าย 
 

5.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  
 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา
ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดงันี 
 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์        5 ปี 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
รอตดัจ่าย บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเป็นประจาํทุกปีและเมือใดก็ตามทีมี 
ขอ้บ่งชีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนนัอาจดอ้ยค่า และตงัค่าเผอืการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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5.12 เจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ 

เจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้เป็นภาระของบริษทัจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
และธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหน้าทีมีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจา้หนีลูกคา้ทีซือขาย
หลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด  
 

5.13 สญัญาเช่าระยะยาว 
5.13.1 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าซึงความเสียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่
กบัผูใ้ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าทีเกิดขึนจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามอายขุองสญัญาเช่า 

 

5.13.2 สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซึงบริษัทได้รับโอนความเสียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธิทางกฎหมายถือเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพย์
ทีเช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเริมตน้ของสัญญาเช่าพร้อมกบัภาระหนีสินทีจะตอ้งจ่าย 
ค่าเสือมราคาของสินทรัพยที์เช่าคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพย ์ดอกเบียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงตลอด
ระยะเวลาของสัญญา ดอกเบียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเสือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

5.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
5.14.1 กองทุนสาํรองเลียงชีพ 

บริษทัและบริษทัย่อยได้จัดตงักองทุนสํารองเลียงชีพซึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที
กาํหนดไว ้สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและ
บริษทัยอ่ย และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสาํรองเลียงชีพไดรั้บเงินสะสมเขา้
กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรอง
เลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิด
รายการนนั 
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5.14.2 ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานเพือจ่ายให้แก่
พนักงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน โดยคาํนวณผลประโยชน์ของพนักงาน
ดงักล่าวจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานดว้ย
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซึงเป็นการประมาณ
การจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ทีคาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต 
โดยคาํนวณบนพืนฐานของขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือน
พนกังาน อตัราการลาออก อตัรามรณะ อายงุานและปัจจยัอืนๆ ทงันีอตัราคิดลดทีใชใ้นการ
คํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอ้างอิงจากอัตรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล กาํไรหรือขาดทุนจากการเปลียนแปลงประมาณการจะ
รับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเกิดรายการ ทงันี ค่าใชจ่้ายที
เกียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพือกระจาย
ตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน อยา่งไรก็ตาม ในการนาํมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 19 เรือง “ผลประโยชน์ของพนกังาน” มาใชเ้ป็นครังแรก บริษทั และบริษทัยอ่ยเลือก
รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
โดยการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2554 ซึงเป็นไปตามการปฏิบติัในช่วง
การเปลียนแปลงทีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 4.2) 

 

5.14.3 การลาพกัร้อนประจาํปีทียงัไดรั้บค่าตอบแทน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ตน้ทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนของผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน
ในรูปการลาพกัร้อนประจาํปีทียงัไดรั้บค่าตอบแทนทีสะสมได ้เมือพนกังานให้บริการ
ซึงก่อใหเ้กิดการเพิมขึนของสิทธิการลางานทียงัไดรั้บค่าตอบแทนในอนาคต โดยวดัมูลค่า
ของตน้ทุนดงักล่าวตามจาํนวนซึงบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าจะจ่ายเพิมเนืองจากมีสิทธิที
พนกังานยงัไม่ไดใ้ชส้ะสมอยู ่ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 

5.15 ประมาณการหนีสิน 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ประมาณการหนีสินในงบการเงิน เมือสามารถประมาณมูลค่าหนีสินนนัได้
อยา่งน่าเชือถือและเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนั ซึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสีย
ทรัพยากรทีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษทัและบริษทัยอ่ยเพือจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว 
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5.16 ภาษีเงินได ้

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 “ภาษีเงินได”้ มาใชป้ฏิบติัก่อนวนัทีมีผล
ใชบ้งัคบั 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษีเงินไดคู้ณดว้ยอตัราภาษีเงินไดต้ามกฎหมายตามที
ประกาศใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุงดว้ยผลกระทบทีเกิดจากการบนัทึกบญัชี
ตามวิธีการบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

บริษทัไดต้งัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชวัคราวระหว่างราคาตามบญัชีกบัราคา
ตามฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสินโดยใชอ้ตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือทีคาดไดค้่อนขา้ง
แน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้
เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตทีเพียงพอต่อการนาํผล
แตกต่างชวัคราวนนัมาใชป้ระโยชน์ 

 

5.17 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวน
ถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีถือโดยบุคคลภายนอกทีออกในระหวา่งงวด 

 

ทงันี ในระหว่างงวด บริษทัไม่มีตราสารทีอาจเปลียนเป็นหุ้นสามญัเพือคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
ปรับลด 
 

5.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิด
รายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัสินรอบ
ระยะเวลารายงาน ใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รายการกาํไร
และขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเมือมีการชาํระเงินหรือทีเกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

5.19 การบริหารความเสียงและการป้องกนัความเสียง 
เครืองมือทางการเงินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์และเงินลงทุน ซึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการ
ไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ทีเกียวขอ้ง 
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5.20 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้ง 

บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือ
อยู่ภายใต้ความควบคุมของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
กบับริษทั รวมถึงบริษทัทีทาํหนา้ทีถือหุน้ และบริษทัยอ่ย ตลอดจนกิจการทีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึงผูถื้อหุน้มีสิทธิ
ออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทั รวมทงัสมาชิกในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ 
ทีเกียวขอ้งกบับุคคลเหล่านนั  
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันกับบริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัคาํนึงถึงเนือหาสาระทางเศรษฐกิจของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 

5.21 ประมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจของ
ผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตงัขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หนีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนีสิน 
ทีอาจเกิดขึน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รวมทงัการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบญัชี 
ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนัน ผลที
เกิดขึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนนั 
  

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะสนั และตวัเงินระยะสนัทีมีอาย ุ      
   ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้า 368,558,334  189,121,355 356,218,450 169,513,480 
หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพือลูกคา้ * (18,460,799)  (22,322,700) (18,398,798) (22,284,697) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 350,097,535  166,798,655 337,819,652 147,228,783 
 

(*  ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพือลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหนีสินในงบการเงิน) 



- 14 - 

 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินและตวัสัญญาใชเ้งิน ในนามบริษทัเพือลูกคา้
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมจาํนวน  18.46  ลา้นบาท และ 22.32  ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการจาํนวน 18.40 ลา้นบาท และ 22.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงบริษทัตอ้งส่งคืนเมือลูกคา้ทวงถาม 
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีเงินสดและประเภทบญัชี
เครดิตบาลานซ์จาํนวน 1,143 บญัชี และ 1,356 บญัชี ตามลาํดบั และลูกคา้ธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหนา้ 
จาํนวน 91 บญัชี และ 96 บญัชี ตามลาํดบั ทีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั (ดูหมายเหตุ
ขอ้ 36) ยงัไม่ไดน้าํส่งสัญญาเปิดบญัชีซือขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดย
ลูกคา้ดงักล่าวมีเงินฝากเพือซือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 8.88 ลา้นบาท และ 12.70 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
เงินฝากเพือธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหนา้จาํนวน 1.20 ลา้นบาท และ 1.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหุ้น
มูลคา่ 571.47 ลา้นบาท และ 638.52 ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม เมือลูกคา้ดงักล่าวไดน้าํส่งสัญญา
เปิดบญัชีซือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั แลว้ บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นของลูกคา้
รายทีนาํส่งสญัญากลบัไปฝากยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดัต่อไป  
 

7. ลูกหนีธุรกจิหลกัทรัพย์ - สุทธิ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปนี 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553 
 บาท  บาท 
ลูกหนีอืน    
ลูกหนีทีอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี 263,768,556  130,901,691 
ลูกหนีผอ่นชาํระ 7,091  7,091 
ลูกหนีอืน 406,140  156,106,704 

รวมลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 264,181,787  287,015,486 
หกั  ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 8) (261,483,547)  (285,666,332) 
รวม 2,698,240  1,349,154 
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บริษทัไดจ้ดัชนัลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยที์เขา้เกณฑ์การจดัชนัตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เรืองการจดัทาํบญัชีเกียวกบัลูกหนีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพยที์ 
กธ. 33/2543 ลงวนัที 25 สิงหาคม 2543 ซึงแกไ้ขเพิมเติมตามหนงัสือที กธ. 5/2544 ลงวนัที 15 กุมภาพนัธ์ 
2544 ดงันี 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2553 
 ลูกหนีธุรกจิ ค่าเผอืหนีสงสัย มูลค่าลูกหนีธุรกจิ ลูกหนีธุรกจิ ค่าเผอืหนีสงสัย มูลค่าลูกหนีธุรกจิ 
 หลกัทรัพย์ จะสูญทีตงั หลกัทรัพย์และ หลกัทรัพย์ จะสูญทีตงั หลกัทรัพย์และ 
 และดอกเบียค้างรับ โดยบริษทั ดอกเบียค้างรับ - สุทธิ และดอกเบียค้างรับ โดยบริษทั ดอกเบียค้างรับ - สุทธิ 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลหนีจดัชนัตาํกวา่        
มาตรฐาน 2,698,240 - 2,698,240  1,349,154 - 1,349,154 

มูลหนีจดัชนัสงสยั 261,483,547 (261,483,547) -  285,666,332 (285,666,332) - 
รวม 264,181,787 (261,483,547) 2,698,240  287,015,486 (285,666,332) 1,349,154 

 
มูลหนีจดัชันตาํกว่ามาตรฐาน และมูลหนีจดัชันสงสัย (ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบียคา้งรับ) 
แยกตามอายหุนีทีคา้งชาํระไดด้งันี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553 
 บาท  บาท 

มากกวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี 70,412,299 279,509,432 
มากกวา่ 3 ปี ขึนไป 193,769,488 7,506,054 
รวม 264,181,787 287,015,486 
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8. ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญ 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553 
 บาท  บาท 

ยอดตน้ปี 285,666,332 286,481,115 
หนีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (1,349,086) 14,236,148 
หนีสูญไดรั้บคืน (7,879,120) (15,050,931) 
หนีสูญตดับญัชี (14,954,579) - 
ยอดปลายปี (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 261,483,547 285,666,332 

 

9. เงินลงทุน - สุทธิ 
9.1 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนได้

ดงัต่อไปนี 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554  ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2553 
 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 
 ราคาตามบญัชี  ยุติธรรม  ราคาตามบญัชี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พือคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน - - 6,375,368 4,726,566 
หกั ค่าเผอืการปรับมูลค่า - - (1,648,802) - 
รวมหลกัทรัพยเ์พือคา้ – สุทธิ - - 4,726,566 4,726,566 

หลกัทรัพยเ์ผอืขาย     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 2,989,828 2,989,828 - - 
กองทุนรวม 40,650,105 54,898,544 40,650,105 51,385,567 

รวม 43,639,933 57,888,372 40,650,105 51,385,567 
บวก ค่าเผอืการปรับมูลค่า 14,248,439 - 10,735,462 - 
รวมหลกัทรัพยเ์ผอืขาย – สุทธิ 57,888,372 57,888,372 51,385,567 51,385,567 

     
เงินลงทุนทวัไป     

หุน้สามญั 156,517,201 85,273,650 178,298,668 81,028,144 
หุน้บุริมสิทธิ 125,000 125,000 125,000 125,000 

รวม 156,642,201 85,398,650 178,423,668 81,153,144 
หกั  ค่าเผอืการดอ้ยค่า (71,243,551) -  (97,270,524) - 
รวมเงินลงทุนทวัไป  - สุทธิ 85,398,650 85,398,650 81,153,144 81,153,144 

รวมเงินลงทุน – สุทธิ 143,287,022 143,287,022 137,265,277 137,265,277 
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เมือวนัที 29 ตุลาคม 2552 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 7/2552 มีมติอนุมติัให้บริษทัจาํหน่าย
เงินลงทุนทงัหมดในบริษทัหลกัทรัพย ์Thanh Cong Securities Company J.S.C (“TCSC”) ซึงเป็น
บริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศเวียดนาม ซึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทวัไปให้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์
เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ต่อมา บริษทัมีการเปลียนแปลงแผนการขายโดย
เมือวนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทั MAC Capital Limited โดยบริษทั
คู่สัญญาจะให้บริการแนะนาํและระบุผูแ้สดงเจตนาซือเงินลงทุนใน บริษทั TCSC นาํส่งขอ้เสนอ
ซือเบืองตน้จากผูแ้สดงเจตนาซือ และให้ความช่วยเหลือและประสานงานระหว่างบริษทัและ 
ผูแ้สดงเจตนาซือเพือใหก้ารซือขายเงินลงทุนดงักล่าวประสบความสาํเร็จ (ดูหมายเหตุขอ้ 33.5)  

 

เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2554 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2554 มีมติรับทราบความคืบหนา้
เรืองการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจากบริษทั MAC Capital Limited ว่ายงัไม่สามารถหาผูซื้อ 
เงินลงทุนดงักล่าวได ้ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดพ้กัการขายหุน้ดงักล่าว โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 บริษทัไดต้งัค่าเผือการดอ้ยค่าสาํหรับเงินลงทุนดงักล่าวไวแ้ลว้ เป็นจาํนวน 71.24 
ลา้นบาท และ 75.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

9.2 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุด  สําหรับปีสินสุด 
 วนัที 31 ธันวาคม  วนัที 31 ธันวาคม 
 2554 2553  2554 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจากการ     
 วดัมูลค่าเงินลงทุนเพือคา้ 1,648,802  (2,944,724)  1,648,802  (2,944,724) 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเพือคา้   228,117 6,730,728  228,117 6,730,728 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผอืขาย - 1,327,587 - 1,327,587 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนทวัไป      1,000 -  1,000 - 
ขาดทุนจากการโอนเปลียนประเภท 
 เงินลงทุนจากเพือคา้ไปเป็นเผอืขาย (3,385,540) - (3,385,540) - 
กาํไรจากการขายส่วนไดเ้สีย 
 ในบริษทัยอ่ยบางส่วน - -  1,003,468 - 
รวม (1,507,621) 5,113,591   (504,153) 5,113,591 
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9.3 ดอกเบียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุด  สําหรับปีสินสุด 
 วนัที 31 ธันวาคม  วนัที 31 ธันวาคม 
 2554 2553  2554 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบียรับ  - 2,171,402     - 2,171,402 
เงินปันผล 146,964  1,507,224 81,806,556  42,983,274 
รวม 146,964  3,678,626 81,806,556  45,154,676 

 
9.4 ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขายทีรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดยกมาตน้งวด 7,514,824  2,171,750  7,514,824 2,171,750 
เปลียนแปลงระหวา่งงวด        
- จากการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 370,950 (2,496,721)  370,950  (2,496,721) 
- จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 3,512,977 7,837,462  3,512,977  7,837,462 
- จากการขายเงินลงทุน  - 2,333      -  2,333 
ยอดคงเหลือสินงวด 11,398,751 7,514,824  11,398,751  7,514,824 

 

9.5 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีเงินลงทุนทวัไปในบริษทัทีมีปัญหาเกียวกบัฐานะ
การเงินและผลการดาํเนินงานดงันี 

 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554  ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2553 

 ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผอื ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผอื 
 ราคาตามบัญชี ยุตธิรรม การด้อยค่า ราคาตามบัญชี ยุตธิรรม การด้อยค่า 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
หุน้สามญั 7,808 930 6,878 21,789,274 869 21,788,405 
 7,808 930 6,878 21,789,274 869 21,788,405 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซึงเป็นบริษทัจาํกดั
ตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดงันี 

 

 งบการเงินรวม 
ชือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
  ทลีงทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
   2554 2553 2554 2553 2554  2553  2554  2553 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทร่วม              
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั         
ยอดก่อนปรับปรุง   1,838 1,838 49.54 49.54 1,087.5  1,087.5 1,177.7 1,185.1 
ผลกระทบจากการเปลียนแปลง 
  นโยบายบญัชีของบริษทัร่วม 

  
       

  (ดูหมายเหตุขอ้ 4.2)       - - (18.4) - 

ยอดหลงัปรับปรุง       1,087.5  1,087.5 1,159.3 1,185.1 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ชือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 
 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
  ทลีงทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
   2554 2553 2554 2553 2554  2553  2554  2553 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทย่อย         
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ ใหบ้ริการจดัการ           
   กองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั กองทุนรวม          
 กองทุนส่วนบุคคล           
 และกองทุนสาํรอง           
 เลียงชีพ หุน้สามญั 152 130 75 100 114.0 130.0 15.6 31.0 

       หกั ค่าเผอืการดอ้ยค่า       (98.4) (99.0)  -  - 

       15.6 31.0  15.6 31.0 

             
บริษัทร่วม             
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั         
ยอดก่อนปรับปรุง   1,838 1,838 49.54 49.54 1,087.5 1,087.5  1,177.7 1,185.1 
ผลกระทบจากการเปลียนแปลง 
  นโยบายบญัชีของบริษทัร่วม 

  
     

 
 

 
 

 
 

  (ดูหมายเหตุขอ้ 4.2)       -  -  (18.4)  - 

ยอดหลงัปรับปรุง       1,087.5 1,087.5 1,159.3 1,185.1 

รวม – สุทธิ       1,103.1 1,118.5 1,174.9 1,216.1 
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สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมมีดงัต่อไปนี 
 

 ณ วนัท ี
31 ธันวาคม  

2554 
 

ณ วนัท ี
31 ธันวาคม  

2553 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
สินทรัพยร์วม 4,279.1  4,470.9 
หนีสินรวม (2,267.4)  (2,407.3) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,011.7  2,063.6 

 

 สําหรับปีสินสุด  สําหรับปีสินสุด 
 วนัท ี31 ธันวาคม 

 2554 
 วนัท ี31 ธันวาคม 

2553 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
รายไดร้วม 1,554.6  1,646.6 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 150.9  223.1 
ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสุทธิสาํหรับงวด (1.0)  (2.7) 
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 74.8  110.5 
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (0.5)  (1.3) 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 81.7  41.5 

 

ในระหว่างปี 2551 บริษทัมีแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจ
หลกัทรัพยร่์วมกนั โดยกาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เป็นบริษทัร่วมลงทุน บริษทัได้
ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ตามแผนร่วมลงทุนดงักล่าว ซึงเป็นผลให้
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั มีฐานะเป็นบริษทัร่วมของบริษทั โดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 
2553 บริษทัมีสิทธิการออกเสียงในบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ร้อยละ 49.54  
 

เมือวนัที 6 กนัยายน 2554 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนใน บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั 
ซึงเป็นบริษทัย่อย ร้อยละ 25 ให้แก่บริษทั เอฟโวลูชนั แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) บริษทัไดรั้บชาํระ
ค่าตอบแทนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 7.68 ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้ โดยมีส่วนต่างที
เกิดขึนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน จาํนวน 1 ลา้นบาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมีทุนชาํระแลว้ 
152 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 15,200,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ทงันีบริษทัและ
บริษทั เอฟโวลูชนั แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ของทุนชาํระแลว้ ของบริษทัยอ่ย
ดงักล่าว ตามลาํดบั 
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11. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพมิขึน  ลดลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที      ณ วนัที 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 
 2553      2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,012,836 -  - 2,012,836 
อุปกรณ์สาํนกังาน 12,466,927 71,462 (4,866,392) 7,671,997 
ยานพาหนะ 934,030 -  - 934,030 

รวมราคาทุน 15,413,793 71,462 (4,866,392) 10,618,863 

     

ค่าเสือมราคาสะสม     
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,469,156)  (402,567) - (1,871,723) 
อุปกรณ์สาํนกังาน (10,607,300)  (945,851) 4,866,385 (6,686,766) 
ยานพาหนะ (724,194)  (186,806) - (911,000) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (12,800,650)  (1,535,224) 4,866,385 (9,469,489) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,613,143 (1,463,762)              (7) 1,149,374 
 
 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพมิขึน  ลดลง  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที      ณ วนัที 
 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม  
 2552      2553 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,012,836 -  -  2,012,836 
อุปกรณ์สาํนกังาน 11,640,288 826,639 -  12,466,927 
ยานพาหนะ 934,030 -  -  934,030 

รวมราคาทุน 14,587,154 826,639 -  15,413,793 

      

ค่าเสือมราคาสะสม      
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,066,589)  (402,567) - (1,469,156) 
อุปกรณ์สาํนกังาน (9,400,373)  (1,206,927) - (10,607,300) 
ยานพาหนะ (537,388)  (186,806) - (724,194) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (11,004,350)  (1,796,300) - (12,800,650) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 3,582,804 (969,661) - 2,613,143 

      

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม       
2554     1,535,224 

2553     1,796,300 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลอื  เพมิขึน  ลดลง   ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที       ณ วนัที 
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม  
 2553       2554 

 บาท  บาท  บาท   บาท 
ราคาทุน         

อุปกรณ์สาํนกังาน 5,351,395 27,820 (4,866,392)  512,823 
รวมราคาทุน 5,351,395 27,820 (4,866,392)  512,823 

      

ค่าเสือมราคาสะสม      
อุปกรณ์สาํนกังาน (5,022,235)  (150,925) 4,866,385 (306,775) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (5,022,235)  (150,925) 4,866,385 (306,775) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 329,160 (123,105)     (7) 206,048 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลอื  เพมิขึน  ลดลง   ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที       ณ วนัที 
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม  
 2552       2553 

 บาท  บาท  บาท   บาท 
ราคาทุน         

อุปกรณ์สาํนกังาน 5,247,075 104,320 -  5,351,395 
รวมราคาทุน 5,247,075 104,320 -  5,351,395 

      

ค่าเสือมราคาสะสม      
อุปกรณ์สาํนกังาน (4,880,615)  (141,620) - (5,022,235) 

รวมค่าเสือมราคาสะสม (4,880,615)  (141,620) - (5,022,235) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 366,460 (37,300) - 329,160 

         

ค่าเสือมราคาสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม      
2554     150,925 

2553     141,620 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํนวน
หนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจาํนวน 3.92 ลา้นบาท และ 8.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบการเงินเฉพาะกิจการ : ไม่มี และ 4.87 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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12. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554 
 อายุการให้  ยอดยกมา  เพมิขนึ  รายจ่าย  ตดัจาํหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 ประโยชน์  ต้นงวด    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

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

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

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 5,489,714          8,100 (1,506,198) (7) 3,991,609 
รวม  10,078,207          8,100 (1,506,198) (7) 8,580,102 

 

 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2553 
 อายุการให้  ยอดยกมา  เพมิขนึ  รายจ่าย  ตดัจาํหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 ประโยชน์  ต้นงวด    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

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

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

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 6,193,194 638,482 (1,476,962) 135,000 5,489,714 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ระหวา่งติดตงั - 135,000 - - (135,000) - 

รวม  10,916,687 638,482 (1,476,962) - 10,078,207 

       
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม       

2554      1,506,198 

   2553      1,476,962 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 
 อายุการให้ ยอดยกมา  เพมิขนึ  รายจ่าย  ตดัจาํหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 ประโยชน์ ต้นปี    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายปี 

  บาท  บาท บาท บาท บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย       
ประเภทการจดัจาํหน่ายสญัญา       

ซือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน* 3,320,548 - - - 3,320,548 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 21,262 - (4,913) (7) 16,342 

รวม  3,341,810 - (4,913) (7) 3,336,890 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 
 อายุการให้ ยอดยกมา  เพมิขนึ  รายจ่าย  ตดัจาํหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 ประโยชน์ ต้นปี    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายปี 

  บาท  บาท บาท บาท บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย       
ประเภทการจดัจาํหน่ายสญัญา       

ซือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน* 3,320,548 - - - 3,320,548 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 7 24,567 (3,312) - 21,262 

รวม  3,320,555 24,567 (3,312) - 3,341,810 

       
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม       

2554      4,913 

2553      3,312 

* ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่ายมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเนืองจากใบอนุญาตดงักล่าวไม่มีวนัหมดอาย ุและบริษทัและบริษทั
ยอ่ยคาดวา่ใบอนุญาตดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดสุทธิแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งไม่มีทีสินสุด 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไม่มีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ซึงตดับญัชีหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยูใ่นงบการเงิน
เฉพาะกิจการ สาํหรับงบการเงินรวม คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ซึงตดับญัชีหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มีราคาทุน
ก่อนตดับญัชีจาํนวน 0.03 ลา้นบาท  
 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัมีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ซึงตดับญัชีหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ ราคาทุน
ก่อนตดับญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ดงักล่าวมีจาํนวน 5.77 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
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13. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 1,641,387 2,466,581 1,641,387 2,466,581 
ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 36,410,009  62,711,869  36,410,009  62,711,869 
ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพือคา้ 421,360  494,640  421,360  494,640 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,156,988  7,346,845  1,156,988  7,346,845 
สินทรัพยอื์น 28,357  42,536  28,357  42,536 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 25,694,320  41,084,084  -  - 
 65,352,421  114,146,555  39,658,101  73,062,471 

 
หนีสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย 2,849,688  3,220,638  2,849,688  3,220,638 

  ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซือขายล่วงหนา้ 232,054  198,082  232,054  198,082 
 3,081,742 3,418,720  3,081,742  3,418,720 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 62,270,679  110,727,835  36,576,359  69,643,751 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกิดขึนในระหวา่งปี มีดงันี 
 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัท ี

1 มกราคม 
 2554 

รายการทรัีบรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 31) 

รายการทรัีบรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอนื 

ณ วนัท ี
31 ธันวาคม  

2554 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 2,466,581  (825,194)  -  1,641,387 
ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 62,711,869  (26,301,860)  -  36,410,009 
ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพือคา้ 494,640  (73,280)  -  421,360 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,346,845  (6,189,857)  -  1,156,988 
สินทรัพยอื์น 42,536  (14,179)  -  28,357 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 41,084,084  (15,389,764)  -  25,694,320 

 114,146,555  (48,794,134)  -  65,352,421 
        

หนีสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี      
กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเผอืขาย 3,220,638  -  (370,950)  2,849,688 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
   สญัญาซือขายล่วงหนา้ 

 
198,082 

 
 

33,972 
 
 

 
- 

 
 

232,054 
 3,418,720  33,972  (370,950)  3,081,742 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 110,727,835  (48,828,106)  370,950  62,270,679 
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 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัท ี

1 มกราคม 
2553 

รายการทรัีบรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 31) 

รายการทรัีบรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอนื 

ณ วนัท ี
31 ธันวาคม  

2553 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 2,264,432  202,149  -  2,466,581 
ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 28,350,906  34,360,963  -  62,711,869 
ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตรับประกนัการจาํหน่าย 732,877  (732,877)  -  - 
สาํรองค่าตอบแทนพิเศษ 8,491,060  (8,491,060)  -  - 
ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน       
    - เพือคา้ 391,894  102,746  -  494,640 
    - เผอืขาย 583  -  (583)  - 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,251,115  95,730  -  7,346,845 
สินทรัพยอื์น 35,446  7,090  -  42,536 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 27,843,201  13,240,883  -  41,084,084 

 75,361,514  38,785,624  (583)  114,146,555 

        
หนีสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       
กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน       
     - เพือคา้ 715,874  (715,874)  -  - 
     - เผอืขาย 724,500  -  2,496,138  3,220,638 
ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
  สญัญาซือขายล่วงหนา้ 

 
40,069 

 
 

158,013 
 

 
- 

 
 

198,082 

 1,480,443  (557,861)  2,496,138  3,418,720 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 73,881,071  39,343,485  (2,496,721)  110,727,835 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี

1 มกราคม  
2554 

รายการทรัีบรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 31) 

รายการทรัีบรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอนื 

ณ วนัท ี
31 ธันวาคม 

 2554 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 2,466,581  (825,194)  -  1,641,387 
ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 62,711,869  (26,301,860)  -  36,410,009 
ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพือคา้ 494,640  (73,280)  -  421,360 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,346,845  (6,189,857)  -  1,156,988 
สินทรัพยอื์น 42,536         (14,179)  -  28,357 

 73,062,471  (33,404,370)  -  39,658,101 
       

หนีสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       
กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเผอืขาย 3,220,638  -  (370,950)  2,849,688 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
  สญัญาซือขายล่วงหนา้ 

 
198,082 

 
 

33,972 
 

 
- 

 
 

232,054 
 3,418,720  33,972  (370,950)  3,081,742 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 69,643,751  (33,438,342)  370,950  36,576,359 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี

1 มกราคม  
2553 

รายการทรัีบรู้ 
ในงบกาํไรขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 31) 

รายการทรัีบรู้ 
ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ณ วนัท ี
31 ธันวาคม 

 2553 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 2,264,432  202,149  -  2,466,581 
ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 28,350,906  34,360,963  -  62,711,869 
ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตรับประกนัการจาํหน่าย 732,877  (732,877)  -  - 
สาํรองค่าตอบแทนพิเศษ 8,491,060  (8,491,060)  -  - 
ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน       
    - เพือคา้ 391,894  102,746  -  494,640 
    - เผอืขาย 583  -  (583)  - 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,251,115  95,730  -  7,346,845 
สินทรัพยอื์น 35,446  7,090  -  42,536 

 47,518,313  25,544,741  (583)  73,062,471 

        
หนีสินภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน       

- เพือคา้ 715,874  (715,874)  -  - 
- เผอืขาย 724,500  -  2,496,138  3,220,638 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ        
สญัญาซือขายล่วงหนา้ 40,069  158,013  -  198,082 

 1,480,443  (557,861)  2,496,138  3,418,720 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 46,037,870  26,102,602  (2,496,721)  69,643,751 

 
เมือวนัที 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเปลียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยใหล้ดลงจาก
ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2556 เป็นตน้ไป ดงันนับริษทัจึงไดป้รับปรุงสินทรัพย์
และหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยปรับปรุงกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูหมายเหตุขอ้ 31) 
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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14. สินทรัพย์ทถีือไว้เพอืขาย - สุทธิ 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี

31 ธันวาคม 
 2554 
บาท 

ณ วนัท ี
31 ธันวาคม  

2553 
บาท 

ทีดิน 160,257,466  160,257,466 
อาคารชุด 4,873,120  - 
สิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอลฟ์ 200,000  200,000 
 165,330,586  160,457,466 
หกั ค่าเผอืการดอ้ยค่า (141,786)  (141,786) 
รวมสินทรัพยที์ถือไวเ้พือขาย - สุทธิ 165,188,800  160,315,680 

 

บริษทัรับโอนทีดิน อาคารชุด และสิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอลฟ์จากลูกหนีเพือชาํระหนีตวัแลกเงินที
ครบกาํหนดแลว้แต่ผูอ้อกไม่สามารถไถ่ถอนคืนได ้และหนีจากเงินให้กูย้ืมเพือซือหลกัทรัพย ์ซึงในขณะนี
บริษทัอยูใ่นระหวา่งการจดัหาผูซื้อ 

 

15. สินทรัพย์อนื 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบียคา้งรับ 31,986  11,975  -    - 
ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ 110,876  256,037  107,294  252,408 
ค่าบาํรุงรักษาจ่ายล่วงหนา้ 123,539  70,130  -    - 
เงินมดัจาํอืน 557,002  835,202  194,627  472,827 
ลูกหนีค่าธรรมเนียมและบริการจดัการกองทุนรวมคา้งรับ 591,226  567,898  -    - 
ผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคา้งรับจากบริษทัร่วม 

(ดูหมายเหตุขอ้ 36) 
 

70,000,000 
  

71,819,196 
  

70,000,000 
  

71,819,196 
ภาษีเงินไดร้อรับคืน 639,305  781,909  62,393  318,157 
ภาษีมูลค่าเพิมรอรับคืน 3,175,902  2,691,235  -    - 
อืนๆ 1,382,977  1,980,581  499,787  867,715 
รวม 76,612,813  79,014,163  70,864,101  73,730,303 
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16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน       
หลงัออกจากงาน 2,702,409  - 2,101,079  - 

การลาพกัร้อนประจาํปีทียงัไดรั้บค่าตอบแทน 441,657  -  262,952  - 
 3,144,066  -  2,364,031  - 

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงาน ซึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวที้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 
 
จาํนวนทีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงันี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุด  สําหรับปีสินสุด  
 วนัท ี31 ธันวาคม  วนัท ี31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 390,823  - 200,141  - 
ตน้ทุนดอกเบีย 88,907  -  73,113  - 
 479,730  -  273,254  - 
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การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงันี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุด  สําหรับปีสินสุด 
 วนัท ี31 ธันวาคม  วนัท ี31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาของภาระผกูพนัผลประโยชน์       
ของพนกังานหลงัออกจากงาน -  -  -  - 

บวก ปรับปรุงเนืองจากการเปลียนแปลง       
นโยบายการบญัชี (ดูหมายเหตุขอ้ 4.2) 2,222,679  -  1,827,825  - 

ยอดยกมาของภาระผกูพนัผลประโยชน์        
ของพนกังานหลงัออกจากงาน -  
หลงัปรับปรุง 

 
2,222,679 

  
- 

 
1,827,825 

  
- 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 390,823  -  200,141  - 
ตน้ทุนดอกเบีย 88,907  -  73,113  - 
ยอดยกไปของภาระผกูพนัผลประโยชน์        
ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2,702,409  -  2,101,079  - 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีใชใ้นการคาํนวณภาระผกูพนั
ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัต่อไปนี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
(ร้อยละต่อปี) 

ข้อสมมติฐานทางการเงิน  
อตัราคิดลด  4.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 10.0 - 20.0  

ขึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพิมขึนของเงินเดือนทีคาดไว ้ 5.0 - 7.0  

 

ทงันี ในการนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 19 เรือง “ผลประโยชน์ของพนักงาน” มาใช้เป็นครังแรก 
บริษทัและบริษทัย่อยเลือกรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตสาํหรับภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน
หลงัออกจากงานโดยการปรับปรุงกาํไรสะสม ณ วนัที 1 มกราคม 2554 (ดูหมายเหตุขอ้ 4.2) 



- 32 - 

 
17. หนีสินอนื 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี  ณ วนัท ี 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาษีหกั ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 4,447,449  19,344,305  4,365,599  19,159,682 
ภาษีมูลค่าเพิมคา้งจ่าย 188,695  188,695  188,695  188,695 
เจา้หนีอืน 7,006,417  7,791,990  6,355,376  7,050,810 
เงินคืนทุนทีผูถื้อหุน้ยงัไม่ได ้        
นาํเชค็ไปขึนเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 1,064,066  5,344,026  1,064,066  5,344,026 

อืนๆ 5,165,103  4,644,149  4,823,444  4,593,952 
รวม 17,871,730  37,313,165  16,797,180  36,337,165 

 

18. ทุนเรือนหุ้น  
เมือวนัที 21 เมษายน 2553 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2553 ไดมี้มติดงันี 
(1) อนุมติัลดทุนจดทะเบียนบริษทัจาก 1,083,833,521 บาท เป็น 833,895,131 บาท โดยยกเลิกการออก

หุ้นสามญัจาํนวน 249,938,390 หุ้น ซึงสาํรองไวส้าํหรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิจะซือ
หุ้นสามญัของบริษทัทีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะซือหุ้นสามญัของบริษทัทีออก
ให้แก่กรรมการและพนักงานครังที 3 และใบสําคญัแสดงสิทธิจะซือหุ้นสามัญทีจัดสรรให้แก่
พนกังานบริษทั เนืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอาย ุ

(2) อนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,083,833,521 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 833,895,131 บาท  คิดเป็น
จาํนวนหุน้ทงัสิน 833,895,131 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดงักล่าวและแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทักบั
กระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 30 เมษายน 2553 
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เมือวนัที 30 สิงหาคม 2553 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครังที 1/2553 มีมติดงันี 
(1) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัจากเดิม 833,895,131 

บาท เป็น 416,947,565 บาท โดยการลดมูลค่าทีตราไวข้องหุน้ของบริษทัจาก 1 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 
บาทต่อหุน้ เพือคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(2) อนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัโดยการลดมูลค่าทีตราไวข้องหุน้ของบริษทั 

 

นอกจากนี บริษทัไดป้รับลดมูลค่าหุน้สามญัทีซือคืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 20,295,000 หุน้ 
ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10,147,500 บาท เพือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
และทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ดังกล่าวขา้งต้น โดยได้โอนกลบัสํารองหุ้นทุนซือคืนจาํนวน 
10,147,500 บาท เป็นกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ดงักล่าว และแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์มือวนัที 22 ธนัวาคม 2553  

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มีเงินคืนทุนทีผูถื้อหุน้รับไปแลว้แต่ยงัมิไดน้าํเช็คไปขึนเงินจาํนวน 
1,064,066 บาท และ 5,344,026 บาท ตามลาํดบั ซึงแสดงรวมเป็นส่วนหนึงของหนีสินอืนในงบแสดง
ฐานะการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 17) 
 

เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2554 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 2/2554 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัลดทุนที
ชาํระแลว้โดยการตดัหุน้ทุนซือคืนจาํนวน 11,207,900 หุน้ ทีไม่สามารถจาํหน่ายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยได้ในช่วงเวลาทีกาํหนด และเมือวนัที 16 มิถุนายน 2554 บริษทัได้จดทะเบียนลดทุน
ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 19.1) 
  
บริษทัรับรู้ผลต่างจาํนวน 11.97 ลา้นบาท จากการลดทุนตามมูลค่าทีตราไวร้าคาหุน้ละ 0.5 บาท โดยการ
ตดัหุ้นทุนซือคืนในราคาซือถวัเฉลียหุ้นละ 1.57 บาท ไวภ้ายใตร้ายการ “ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซือคืน” 
ในส่วนของเจา้ของ 
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เมือวนัที 15 ธนัวาคม 2554 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครังที 1/2554 มีมติอนุมติัเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั
จาํนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 411,343,616 บาท เป็นจาํนวน 511,343,616 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิมทุนจาํนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้นมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพือจดัสรร
ดงันี   
(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้นมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท

เพือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทั  ในอตัราจดัสรร 10.170001 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ 
(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้นมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นทีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอตัราจัดสรร 
6.780001 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่  โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิงในราคาหุน้ละ 0.50 บาท 

 

และอนุมติัแกไ้ขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพือให้สอดคลอ้งกบัการเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริษทัดงักล่าว 
 

จากการเพิมทุนจดทะเบียนขา้งตน้ บริษทัไดรั้บทุนทีชาํระแลว้ดงันี 

(1) จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 79,932,217 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

เป็นจาํนวน 39,966,109 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 20) บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนและแกไ้ขเพิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 30 ธนัวาคม 2554 

(2) จากการจาํหน่ายหุน้สามญัเพิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั จาํนวน 120,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวน 60,000,000 บาท ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บนัทึกไวเ้ป็นเงินรับล่วงหนา้
ค่าหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมือวนัที 
5 มกราคม 2555 

 

ทงันี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีค่าจองซือหุน้ส่วนเกินรอจ่ายคืนผูถื้อหุน้ จาํนวน 31.92 ลา้นบาท 
ซึงแสดงเป็นหนีสินในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
นอกจากนี ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้จาํหน่ายหุ้นทุนซือคืนคืนสู่ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 9,087,100 หุน้ ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 6/2552 
เมือวนัที 27 สิงหาคม 2552 ซึงกาํหนดราคาจาํหน่ายไม่ตาํกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉลีย 5 วนัทาํการ
ซือขายก่อนหนา้ มูลค่ารวม 10.57 ลา้นบาท โดยมีส่วนตาํมูลค่าจากการจาํหน่ายหุ้นซือคืนจาํนวน 3.68 
ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 
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หุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั ณ วนัที 31 ธนัวาคม คาํนวณดงันี 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

 สําหรับปีสินสุด 
วนัท ี31 ธันวาคม 

 2554  2553 
 หุ้น  หุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัยกมา 833,895,131 833,895,131 
หกั  หุน้ทุนซือคืนยกมา (20,295,000) (9,087,100) 
บวก  หุน้ปันผล (ดูหมายเหตุขอ้ 20) 79,932,217 79,932,217 
จาํนวนหุน้สามญัทีถือโดยบุคคลภายนอกยกมา 893,532,348 904,740,248 
บวก หุน้ทุนซือคืนออกจาํหน่ายถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั 

 ในระหวา่งงวด 
 

269,118 
 

- 
หกั  หุน้ทุนซือคืนเพิมเติมถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัในระหวา่งงวด - (4,772,644) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัทีถือโดยบุคคลภายนอก  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  
 

893,801,466 
 

899,967,604 

 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ซึงคาํนวณโดยการหารส่วนของบริษทัใหญ่ดว้ย
จาํนวนหุน้สามญัทีออกและชาํระแลว้ สุทธิดว้ยจาํนวนหุน้ทุนซือคืน ณ วนัสินงวดทีรายงาน มีมูลค่าดงันี  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที  ณ วนัที 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (บาทต่อหุน้) 1.93  2.05  2.00  2.05 
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19. หุ้นทุนซือคนื 

19.1  การเปลียนแปลงของหุน้ทุนซือคืนในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงันี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2554 
 ยกมาต้นงวด  ซือเพมิเติม  ออกจําหน่ายใหม่  ยกเลกิ/ตัดหุ้น  คงเหลอืปลายงวด 
     (ราคาทุน)  (ราคาทุน)   

   (ดูหมายเหตุข้อ 18) (ดูหมายเหตุข้อ 18)  
จาํนวนหุน้ (หุน้) 20,295,000 - (9,087,100) (11,207,900)  - 
จาํนวนเงิน (บาท) 31,824,872 - (14,249,608)      (17,575,264)  - 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2553 
 ยกมาต้นงวด  ซือเพมิเติม  ออกจําหน่ายใหม่  ยกเลกิ/ตัดหุ้น  คงเหลอืปลายงวด 
     (ราคาทุน)  (ราคาทุน)   

   (ดูหมายเหตุข้อ 18) (ดูหมายเหตุข้อ 18)  
จาํนวนหุน้ (หุน้) 9,087,100 11,207,900 - - 20,295,000 
จาํนวนเงิน (บาท) 20,059,923 21,912,449 - (10,147,500) 31,824,872 

 

19.2  การเปลียนแปลงของส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือคืนในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2554 และ 
2553 มีดงันี 

 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2554 
 ยกมาต้นงวด  เพมิขึน  ลดลง  คงเหลอืปลายงวด 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซือคืน -  
 หุน้สามญั  

 
15,518,880 

  
- 

 
(15,518,880) 

  
- 

  
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2553 
 ยกมาต้นงวด  เพมิขึน  ลดลง  คงเหลอืปลายงวด 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซือคืน -  
 หุน้สามญั 

 
15,518,880 

  
- 

 
- 

 
15,518,880 
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20 เงินปันผลจ่าย 

เมือวนัที 15 ธนัวาคม 2554 ทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1/2554 มีมติอนุมติัให้จ่ายปันผล โดยมี
รายละเอียดดงันี 

- หุน้ปันผลทีอตัรา 10.170001 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล เทียบเท่ากบั 0.04916420054 บาท
ต่อหุน้ รวมทงัสิน 79,932,217 หุน้ หรือ 39.97 ลา้นบาท 

- เงินปันผลทีอตัรา 0.00546268890 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 4.44 ลา้นบาท 
 

บริษทัไดจ่้ายปันผลทงัหมดเป็นจาํนวน 44.41 ลา้นบาท แลว้เมือวนัที 28 ธนัวาคม 2554 
 

เมือวนัที 28 เมษายน 2554 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผล สําหรับ 
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2553 

 

เมือวนัที 21 เมษายน 2553 ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2553 มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผล สําหรับ 
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2552 

 

21. การจัดการส่วนทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือเพือดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเนืองของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ และเป็นประโยชน์ต่อผูที้มีส่วนไดเ้สียอืน 
รวมถึงเพือดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม  
 

นอกจากนี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุน และส่วนของเจา้ของให้เป็นไปตามเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 
อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและ
ส่วนของเจา้ของตามเกณฑ์ดงักล่าว เนืองจากบริษทัไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้หยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหน้าเป็นการ
ชวัคราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1 และขอ้ 36) 

 

22.  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีทีบริษทัเสนอขาย
หุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ทีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินนีตงัเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้นีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองนีจะมีมูลค่า 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 21 และร้อยละ 26  ของ
ทุนจดทะเบียน ตามลาํดบั 

 

24. สํารองหุ้นทุนซือคนื   
ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัอาจซือหุ้นคืนเพือบริหาร
ทางการเงินเมือบริษทัมีกาํไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซือหุน้คืนนนัไม่เป็นเหตุให้บริษทั
ประสบปัญหาทางการเงิน ทงันีตามบนัทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาที 756/2547 และจดหมายของ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ ก.ล.ต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวนัที 14 
กุมภาพนัธ์ 2548 เกียวกบัการซือหุ้นคืนไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์สําหรับการซือหุ้นคืนโดยจะซือคืนได ้          
ไม่เกินวงเงินกาํไรสะสมและใหบ้ริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินทีไดจ่้ายซือ
หุ้นคืนจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหุ้นทีซือคืนไดห้มดหรือบริษทัลดทุนทีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซือคืนที
จาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี นอกจากนี ตามหนังสือของสภาวิชาชีพที ส.สวบช. 016/2548 ลงวนัที 4 
กมุภาพนัธ์ 2548 กาํหนดใหบ้ริษทัทีมีการซือหุน้คืนตอ้งมีกาํไรสะสมไม่นอ้ยกว่ามูลค่าหุน้ซือคืนทียงัคง
เหลืออยู่ในบญัชี และกรณีทีนาํกาํไรสะสมไปจ่ายเงินปันผล กาํไรสะสมหลงัการจ่ายเงินปันผลตอ้งมี
จาํนวนไม่นอ้ยกวา่หุน้ซือคืนทีคงเหลืออยูใ่นบญัชี  
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดโ้อนกลบักาํไรสะสมจดัสรรสาํหรับหุน้ทุนซือคืนทงัหมด เป็นจาํนวน 31.82 
ลา้นบาท หลงัจากทีไดต้ดัหุน้ทุนซือคืนและออกจาํหน่ายหุน้ทุนซือคืนแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 19.1) 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองหุ้นทุนซือคืนทงัจาํนวนแลว้ เป็นจาํนวน 
31.82 ลา้นบาท 
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25. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุด   สําหรับปีสินสุด  
 วนัท ี31 ธันวาคม  วนัท ี31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ทีปรึกษาทางการเงิน -  4,566,200  - 4,566,200 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม  
    และกองทุนสาํรองเลียงชีพ 7,238,858  

 
8,216,553 -  

 
- 

รวม 7,238,858  12,782,753 - 4,566,200 
 

26. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุด   สําหรับปีสินสุด  
 วนัท ี31 ธันวาคม  วนัท ี31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ        
กองทุนส่วนบุคคล การจดัการกองทุนรวม 
และธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหนา้ 

500,000  500,000  -  - 

อืนๆ  4,063,927  6,710,392  -  1,145,244 
รวม 4,563,927  7,210,392  -  1,145,244 

 

27. ค่าตอบแทนกรรมการ  
ค่าตอบแทนกรรมการนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวขอ้งทีจ่ายใหก้บักรรมการซึงดาํรงตาํแหน่ง
เป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย ทงันี ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2554 ไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย  เ มือวนัที  28 เมษายน  2554 และวนัที  26 เมษายน  2554 ตามลําดบั 
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2553 ไดร้ับอนุมตัิจากทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย เมือวนัที 21 เมษายน 2553 และวนัที 29 เมษายน 2553 ตามลาํดบั  
 



- 40 - 

 
28. ค่าใช้จ่ายอนื 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุด  สําหรับปีสินสุด 
 วนัท ี31 ธันวาคม  วนัท ี31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่ารับรอง 353,373  277,086  220,795  148,401 
ค่าใชจ่้ายดา้นประชาสัมพนัธ์ 2,173,836  2,202,450  688,977  1,101,583 
ค่าใชจ่้ายเดินทาง 1,333,279  1,086,364  1,150,396  868,907 
ค่าใชจ่้ายตลาดหลกัทรัพย ์ 2,766,676  2,784,779  2,766,676  2,784,779 
ค่าเครืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน 697,021  433,513  189,721  116,868 
ค่าภาษีอากร 
ค่าทีปรึกษากฎหมาย 
อืนๆ  

141,682 
2,680,269 
4,529,414 

 235,323 
1,930,039 
4,409,409 

 15,467 
2,680,269 
2,856,921 

 213,445 
1,930,039 
2,815,571 

รวม 14,675,550  13,358,963  10,569,222  9,979,593 
 

29. กองทุนสํารองเลยีงชีพ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยทีสมคัร
เป็นสมาชิกของกองทุนโดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหนึง และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบ
ใหอี้กส่วนหนึง ซึงกองทุนสาํรองเลียงชีพของบริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  ซึงไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลเป็นผูจ้ดัการกองทุน ตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 
 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลียงชีพเป็น
จาํนวนเงิน 0.5 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัยอ่ยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเลียงชีพ เป็น
จาํนวนเงินประมาณ  0.5 ลา้นบาท และ 0.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

30. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุน (โอนกลบั) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุด  สําหรับปีสินสุด 
 วนัท ี31 ธันวาคม  วนัท ี31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน        
ในตราสารทุน (โอนกลบั) (4,245,506)  65,472,212  (4,245,506)  65,472,212 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 ในบริษทัยอ่ย 

 
- 

 
- 

  
29,743,735 

  
30,163,728 

รวม (4,245,506)  65,472,212  25,498,229  95,635,940 
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31. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

ตามพระราชกฤษฎีกา  ฉบบัที 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร 
ซึงมีผลบงัคบัใช้ตงัแต่วนัที 7 สิงหาคม 2551 อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับบริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิไม่เกิน 300 ลา้นบาท 
เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2551 ดงันนั บริษทัจึงไดใ้ชอ้ตัราภาษีร้อยละ 
30 และร้อยละ 25 ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 ตามลาํดบั เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าว 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุด  สําหรับปีสินสุด 
 วนัท ี31 ธันวาคม  วนัท ี31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย)  
 (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 

 
(48,828,106)  39,343,485  

 
(33,438,342)  26,102,602 

รวม (48,828,106)  39,343,485  (33,438,342)  26,102,602 
 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้มีดงันี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุด  สําหรับปีสินสุด 
 วนัท ี31 ธันวาคม  วนัท ี31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 69,375,418  27,933,131  105,491,450 (15,530,088) 
อตัราภาษี 30%  25%, 30%  30% 25% 
ผลคูณของกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา       

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) (20,812,625)  (6,983,282)  (31,647,435) 3,882,522 
ผลกระทบจากอตัราภาษีทีเพิมขึนจากร้อยละ 25 เป็น       

ร้อยละ 30 -  18,991,412  - 12,144,065 
ผลกระทบจากอตัราภาษีทีลดลงจากร้อยละ 30 เป็น       

ร้อยละ 23 และร้อยละ 20 (29,045,726)  -  (16,198,566) - 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี       

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 16,017,287     27,335,355    19,010,201          10,076,015 
ผลกระทบของผลแตกต่างชวัคราวทีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (12,698,667)  -  (2,314,167)  - 
ผลกระทบของขาดทุนสะสมทีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,288,375)  -  (2,288,375)  - 
ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) (ดูหมายเหตุขอ้ 13) (48,828,106)  39,343,485  (33,438,342)  26,102,602 
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32. รายการธุรกจิกบักจิการทเีกยีวข้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลทีเกียวขอ้ง และกิจการทีเกียวขอ้งกนั ซึงเกียวขอ้งกนั
โดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั ฝ่ายจดัการเห็นว่านโยบายการกาํหนดราคากบับุคคล
ทีเกียวขอ้ง และกิจการทีเกียวขอ้งกนัไดใ้ชร้าคาซึงต่อรองกนัอย่างอิสระทีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 
รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งันี 

 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลทีเกียวขอ้งกนัและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงันี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี ณ วนัท ี

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 
 บาท บาท บาท บาท 
บริษทัย่อย  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) -  -  15,586,112  31,007,579  
เงินลงทุนในกองทุนรวมทีบริหารโดยบริษทัยอ่ย        

 (ดูหมายเหตุขอ้ 9.1) 54,898,544  51,385,567   54,898,544  51,385,567 
บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 1,159,348,495  1,185,067,357  1,087,504,850  1,087,504,850 
ลูกหนีค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 36) 70,000,000  71,819,196  70,000,000  71,819,196 
ลูกหนีอืน -  236,935  -  236,935 
เจา้หนีอืน 465,862  -  465,862  - 

บริษทัทเีกยีวข้องกนั        

บริษทัทมีกีรรมการร่วมกนั        
Quam Limited        

เจา้หนีอืน -  10,538  -  10,538 
Thanh Cong Securities Company J.S.C.        

เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 9.1) 84,783,969  80,538,525  84,783,969  80,538,525 
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รายการคา้กบับุคคลทีเกียวขอ้งกนัและกิจการทีเกียวขอ้งกนัระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 
2553 มีดงันี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 สําหรับปีสินสุด สําหรับปีสินสุด  
 วนัท ี31 ธันวาคม วนัท ี31 ธันวาคม   
 2554 2553 2554 2553  
 บาท บาท บาท บาท  
บริษทัย่อย        

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม  
  ซีมิโก ้จาํกดั 

     

ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล      
   ทีบริหารโดยบริษทัยอ่ย -  26,551,873 -  26,551,873 ตามมูลค่าเงินลงทุน 
รายจ่ายค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล 
 
 
ลงทุนในหุน้สามญั 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 

21,000,000 
 

62,701 
 
 

10,000,000 
 

ตามอตัราทีตกลงกนัตามสญัญาร้อยละ 
0.4 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ของกองทุน 
2554 : จาํนวน  2.1 ลา้นหุน้ มูลค่า
หุน้ละ 10 บาท 
2553 : จาํนวน 8 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้
ละ 1.25 บาท 

 
บริษทัร่วม       
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั      
รายจ่ายค่าบริการ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ตามทีตกลงกนัตามสญัญา 150,000

บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 33.1) 
รายจ่ายค่าเช่า 594,036 594,036 594,036 594,036 ตามทีตกลงกนัตามสญัญา 49,503 

บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 33.2) 
ค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจ 70,000,000 71,819,196 70,000,000 71,819,196 ตามทีตกลงกนัตามสญัญา  
     (ดูหมายเหตุขอ้ 36) 

บริษทัทเีกยีวข้องกนั      
บริษทัทมีกีรรมการร่วมกนั      

Quam Limited      
ค่าเช่าสาํนกังาน 573,418 1,128,913 573,418 1,128,913 ตามอตัราทีตกลงกนัตามสญัญา 

HKD 22,941 ต่อเดือน  
(ดูหมายเหตุขอ้ 33.4) 

Thanh Cong Securities Company J.S.C.      
 ค่าทีปรึกษาทางการเงินรับ - 4,566,200 - 4,566,200 ตามอัตราทีตกลงกันตามสัญญา

ทงัหมด USD 420,218 โดยแบ่งชาํระ 
12 งวด งวดละ USD 35,018  
(ดูหมายเหตุขอ้ 33.3) 

บริษทั เอฟโวลูชนั แคปปิตอล จาํกดั       
 (มหาชน)      
 เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สีย      

     ในบริษทัยอ่ยบางส่วน - - 7,681,200 - จาํนวน 3.7 ลา้นหุน้ หุน้ละ 2.076 
บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
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สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ค่าตอบแทนทีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั ตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2552) เรือง “การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั” มีดงันี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสินสุด   สําหรับปีสินสุด  
 วนัท ี31 ธันวาคม  วนัท ี31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชน์ระยะสัน 9,892,850  21,572,800  5,863,900  16,570,800 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 380,792  -  261,013  - 
รวม 10,273,642  21,572,800  6,124,913  16,570,800 
 

33. ภาระผูกพนั  
รายการกบักิจการทีเกียวขอ้งกนั 
33.1 เมือวนัที 28 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพือให้

บริษทัดงักล่าวใหบ้ริการบริหารจดัการ สาํหรับงานดา้นบญัชี งานดา้นปฏิบติัการ งานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนบัสนุนดา้นเทคนิค 
งานดา้นกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย งานดา้นบริหารบุคคล งานดา้นธุรการทวัไปและงานบริหาร
จดัการทวัไปในกิจการ สัญญามีอาย ุ1 ปี และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหนึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนนั  โดยบริษทัจะตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 

 

33.2 เมือวนัที 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพือเช่าช่วงพืนที
ชนั 16 (หอ้ง 1601) ของอาคารลิเบอร์ตีสแควร์ เพือใชเ้ป็นสาํนกังานของบริษทั ระยะเวลาการเช่า
นบัตงัแต่วนัที 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวนัที 31 มกราคม 2553 โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 
49,503 บาท และบริษทัไดต่้อสญัญาไปจนถึง 31 มกราคม 2556 
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33.3 เมือวนัที 20 มีนาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั Thanh Cong Securities Company J.S.C. 

(“TCSC”) ซึงเป็นบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศเวียดนาม โดยบริษทัจะใหค้าํแนะนาํ ความช่วยเหลือ
และบริการอืนๆ เพือพฒันาความชาํนาญดา้นเทคนิคและเพิมศกัยภาพในงานดา้นวาณิชธนกิจ
ขา้มชาติ งานดา้นตลาดหลกัทรัพย ์งานวิจยัรวมทงัเผยแพร่งานขอ้มูลงานวิจยัของ TCSC ทงัใน
ประเทศเวียดนามและนอกประเทศโดยผา่นเครือข่ายของซีมิโก ้สัญญามีอายุ 1 ปีบริษทัไดรั้บ
ค่าตอบแทนทงัสิน USD 420,218 โดยแบ่งชาํระ 12 งวด งวดละ USD 35,018 ค่าธรรมเนียมที
ไดรั้บขา้งตน้สุทธิจากภาษีต่างๆ ทีเกียวขอ้งของประเทศเวียดนามแลว้  

 

 
33.4 เมือวนัที 19 ตุลาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั Quam Limited โดยบริษทัคู่สัญญาจะใหสิ้ทธิ

บริษทัเช่าพืนทีสํานักงานในประเทศฮ่องกง สัญญาดงักล่าวมีอายุ 6 เดือนเริมตงัแต่ 19 ตุลาคม 
2552 ถึง 18 เมษายน 2553 และต่อสัญญาอตัโนมติัอีกคราวละหนึงเดือน บริษทัจ่ายค่าตอบแทน
เดือนละ 22,941 เหรียญฮ่องกง ทงันีบริษทัไดย้กเลิกสญัญาดงักล่าวตงัแต่วนัที 11 กรกฎาคม 2554 

 
33.5  เมือวนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2554 บริษทัทาํสญัญากบับริษทั MAC Capital Limited โดยบริษทัคู่สัญญา

จะให้บริการแนะนาํและระบุผูแ้สดงเจตนาซือเงินลงทุนในบริษทั Thanh Cong Securities 
Company J.S.C. (“TCSC”) นาํส่งขอ้เสนอซือเบืองตน้จากผูแ้สดงเจตนาซือ และใหค้วามช่วยเหลือ
และประสานงานระหว่างบริษทัและผูแ้สดงเจตนาซือเพือใหก้ารซือขายเงินลงทุนดงักล่าวประสบ
ความสาํเร็จ บริษทัจะจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 3 ของมูลค่าทีเสนอขาย ทงันี การจ่ายค่าธรรมเนียม
จะขึนอยูก่บัความสาํเร็จในการซือขายเงินลงทุน สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ6 เดือน ตงัแต่วนัทีลงนามใน
สญัญา ทงันี สามารถขยายระยะเวลาของสญัญาบริการไดต้ามทีตกลงร่วมกนัและใหสิ้ทธิแก่ MAC 
Capital Limited เพียงรายเดียวในการให้บริการทีปรึกษาทางการเงินในการจาํหน่ายเงินลงทุน
ดงักล่าว ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 สญัญาดงักล่าวไดห้มดอายแุลว้ 

 
33.6 เมือวนัที 12 พฤษภาคม 2552 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 5/2552 มีมติอนุมติัจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนพิเศษช่วงเปลียนผ่านให้แก่พนักงานทีโอนจากบริษทัไปปฏิบติังานต่อทีบริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เป็นจาํนวนเงินรวมทงัสิน 111 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเป็นงวดๆ 
ภายในระยะเวลา 18 เดือน โดยจะจ่ายทุก 6 เดือน ในอตัราส่วนร้อยละ 20 : 20 : 20 : 40 
ตามลาํดบั เริมตงัแต่งวดมิถุนายน 2552 สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2553 ทงันี พนกังานจะตอ้งมี
สถานภาพของการเป็นพนักงานอยู่ในวนัทีบริษทัทาํการจ่ายเงินงวดนันๆ ด้วย การจ่ายเงิน
ดงักล่าวเป็นเงินทีบริษทัจ่ายให้ตามภาระผกูพนัของสัญญาโอนการจา้งระหว่างกนั ณ วนัที 31 
ธนัวาคม 2553 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนพิเศษดงักล่าวใหแ้ก่พนกังานครบทงัจาํนวนแลว้ 
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รายการกบัคู่สญัญาทางธุรกิจอืน ๆ  
33.7 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะยาว

สาํหรับอาคาร อุปกรณ์สาํนกังาน และยานพาหนะ ซึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต
ดงัต่อไปนี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี ณ วนัท ี  ณ วนัที ณ วนัท ี
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2554 2553  2554 2553 
 ล้านบาท ล้านบาท  ล้านบาท ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 2.0  3.2      -  1.6 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1.1  2.2      -  0.4 
รวม 3.1  5.4      -  2.0 

  

33.8  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัมีหนงัสือคาํประกนั ซึงออกโดยธนาคารแห่งหนึงเป็น
จาํนวนเงิน 2.26 ลา้นบาท เพือคาํประกนัการขอใชโ้ทรศพัท ์

 

34. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิหรือภูมิศาสตร์ 
บริษทัดาํเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจดา้นนายหนา้คา้หลกัทรัพยแ์ละให้บริการ และบริษทัย่อยดาํเนิน
กิจการหลกัด้านหลกัทรัพย์และให้บริการบริหารทรัพย์สินเป็นหลกั โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงาน
ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันนัจึงมิไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ
หรือภูมิศาสตร์ 
 

35. การบริหารความเสียง 
35.1 ความเสียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทั 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที กธ. 18/2549 เรือง “การดาํรง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์าํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
เมือสินวนัทาํการใด  ๆไม่นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาท และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหนีสินทวัไป  

 

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซือขายสัญญาซือขาย
ล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซือขายล่วงหนา้ บริษทัตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
เมือสินวนัทาํการใดๆ ไม่นอ้ยกว่า 25 ลา้นบาทและไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนีสินทวัไปและ
ทรัพยสิ์นทีตอ้งวางเป็นประกนั เวน้แต่เป็นกรณีทีบริษทัไดห้ยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซือขาย
ล่วงหนา้ประเภทดงักล่าว และไดมี้หนงัสือแจง้ความประสงคด์งักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ให้บริษทัดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมือสินวนั
ทาํการใดๆ ตามทีกาํหนดในวรรคทีหนึงแทน 
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นอกจากนี ตามขอ้บงัคบัสมาชิกของสํานักหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สํานักหักบญัชี”) 
หมวด 300 “สมาชิก” เรือง “คุณสมบติัเฉพาะของสมาชิกสามญั” กาํหนดใหส้มาชิกสามญัตอ้งมี
ส่วนของเจา้ของไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกทีทาํธุรกรรมเฉพาะการซือขายในตลาดอนุพนัธ์ 

 
อยา่งไรก็ตาม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
และส่วนของเจา้ของตามเกณฑด์งักล่าว เนืองจากบริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้หยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้
เป็นการชวัคราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 
 
ทงันี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที กข.7/2551 เรือง การ
กาํหนดทุนจดทะเบียนซึงชาํระแลว้ของบริษทัหลกัทรัพย ์กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยที์ไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซือขายหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึง
บริษทัหลกัทรัพยที์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซือขาย
หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหนีหรือการเป็นนายหน้าซือขายหลกัทรัพยที์เป็นหน่วยลงทุน 
มีทุนจดทะเบียนซึงชาํระแลว้ไม่น้อยกว่า 500 ลา้นบาทตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป 
โดยบริษทัไดด้าํเนินการเพือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าวแลว้ 
 
บริษทัย่อย 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ กน.20/2552 เรือง “การดาํรงความ
เพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดัการ” กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล ซึงจดัการกองทุนสํารองเลียงชีพและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซึงไม่ได้
จดัการกองทุนสาํรองเลียงชีพ ดาํรงส่วนของเจา้ของไม่ตาํกว่า 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์ ทน.42/2552 เรือง 
“การทาํประกนัภยัความรับผดิของบริษทัจดัการและขอ้กาํหนดสาํหรับบริษทัจดัการในการดาํรงความ
เพียงพอของเงินกองทุน” กาํหนดใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม  บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล
ซึงจดัการกองทุนสาํรองเลียงชีพ และบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสาํรอง
เลียงชีพ มีระดบัเตือนภยัอยู่ที 30 ลา้นบาท 30 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในกรณีที
บริษทัไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัไดต้ามทีกาํหนด บริษทัจะตอ้งรายงาน
ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทงัแผนปรับปรุงเพือใหมี้
ส่วนของเจา้ของไม่ตาํกวา่ระดบัเตือนภยัดงักล่าว  
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งบการเงินของบริษทัยอ่ยแสดงส่วนของเจา้ของจาํนวน 
20.78 ลา้นบาท และ 31.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงตาํกว่าระดบัเตือนภยัทีกาํหนด โดยบริษทั
ยอ่ยไดร้ายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.) แลว้
เมือวนัที 5 มกราคม 2555 และวนัที 1 กุมภาพนัธ์ 2555 เกียวกบัความคืบหนา้แผนการปรับปรุง
เพือให้มีส่วนของเจา้ของไม่ตาํกว่า 30 ลา้นบาท โดยเมือวนัที 23 มกราคม 2555 ทีประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยครังที 1/2555 ไดมี้มติพิเศษเพิมทุนจาํนวน 30 ลา้นบาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิมทุนจาํนวน 3 ลา้นหุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาหุน้ละ 10 บาท 
โดยบริษทัย่อยจะเสนอขายหุ้นเพิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนทีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่
ทงันี การเพิมทุนจดทะเบียนดงักล่าวจะดาํเนินการเป็น 2 ครัง ซึงครังแรกในวนัที 30 มกราคม 2555 
บริษทัยอ่ยไดเ้พิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 20 ลา้นบาทเป็นทีเรียบร้อยแลว้ ส่วนการเพิมทุนจดทะเบียน
อีก 10 ลา้นบาททีเหลือนนั ให้คณะกรรมการบริษทัย่อยรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมติัการ
ชาํระเงินเพิมทุนภายหลงั (ดูหมายเหตุขอ้ 38) 

 
นอกจากนี บริษทัไดอ้อกหนงัสือรับรองใหแ้ก่บริษทัยอ่ยลงวนัที 10 กมุภาพนัธ์ 2555 เพือยนืยนัว่า
จะให้การสนบัสนุนดา้นการเงินแก่บริษทัย่อยอย่างต่อเนืองเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 12 เดือน
นับตงัแต่วนัทีในหนังสือรับรองดงักล่าว เพือให้บริษทัย่อยสามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้าม
ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
วนัทีทีครบกาํหนดของเครืองมือทางการเงินนบัจาก ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงันี  

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 
 ยอดคงเหลอืของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ 
 เมือ  ภายใน      ไม่มี  ลูกหนี   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 220 10 - - 120 - 350 
ลกูหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - 264 264 
เงินลงทุน - สุทธิ - - - - 143 - 143 
รวม 220 10 - - 263 264 757 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 
 ยอดคงเหลอืของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ 
 เมือ  ภายใน      ไม่มี  ลูกหนี   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100 15 - - 52 - 167 
ลกูหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - 287 287 
เงินลงทุน - สุทธิ - - - - 137 - 137 
รวม 100 15 - - 189 287 591 

 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2554 
 ยอดคงเหลอืของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ 
 เมือ  ภายใน      ไม่มี  ลูกหนี   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

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

 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2553 
 ยอดคงเหลอืของเครืองมือทางการเงนิสุทธิ 
 เมือ  ภายใน      ไม่มี  ลูกหนี   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 100 - - - 47 - 147 
ลกูหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - - 287 287 
เงินลงทุน – สุทธิ - - - - 137 - 137 
รวม 100 - - - 184 287 571 

 



- 50 - 

 
35.2 ความเสียงทีสาํคญัของเครืองมือทางการเงิน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการซือขายเครืองมือทางการเงิน
ประเภทตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินทีเป็นตราสารอนุพนัธเ์พอืการเกง็กาํไรหรือ
เพือการคา้ 
 

35.2.1 ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 
ความเสียงจากอัตราดอกเบียคือ ความเสียงทีมูลค่าของเครืองมือทางการเงินจะ
เปลียนแปลงไป เนืองจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบียในตลาด ซึงมีผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   
 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554   
 ยอดคงเหลอืของเครืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย (ร้อยละ) 

อตัราดอกเบีย  เมือ  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี  ไม่มี   อตัราลอยตัว อตัราคงที 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15  220  10  -  -  -  105 350 0.60 – 1.75 3.12 – 4.00 
ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  - 264 - - 
เงินลงทุน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  143 143 - - 

รวม 15  220  10  -  -  264  248 757   

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   
 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2553   
 ยอดคงเหลอืของเครืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย (ร้อยละ) 

อตัราดอกเบีย  เมือ  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี  ไม่มี   อตัราลอยตัว อตัราคงที 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32  100  15  -  -  -  20 167 0.25 - 1.25 1.85 - 1.89 
ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  287  - 287 - - 
เงินลงทุน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  137 137 - - 

รวม 32  100  15  -  -  287  157 591   
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554   
 ยอดคงเหลอืของเครืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบีย  เมือ  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี  ไม่มี   อตัราลอยตัว อตัราคงที 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13  220  -  -  -  -  105 338 0.60 – 1.75 3.12 
ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  - 264 - - 
เงินลงทุน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  143 143 - - 

รวม 13  220  -  -  -  264  248 745   

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2553   
 ยอดคงเหลอืของเครืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบีย  เมือ  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี  ไม่มี   อตัราลอยตัว อตัราคงที 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27  100  -  -  -  -  20 147 0.25 -1.10 1.89 
ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  287  - 287 - - 
เงินลงทุน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  137 137 - - 

รวม 27  100  -  -  -  287  157 571   

 

อตัราผลตอบแทนเฉลียของสินทรัพยท์างการเงินเฉลียและตน้ทุนการเงินเฉลียของหนีสินทาง
การเงินเฉลียของบริษทัสาํหรับเครืองมือทางการเงินชนิดทีมีดอกเบียแสดงไวใ้นตารางต่อไปนี 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554 

เครืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลยี ดอกเบยีรับ อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลยี (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 476,190,854 6,025,886 1.27 
ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,822,546 - - 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2553 

เครืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลยี ดอกเบยีรับ อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลยี (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 477,564,348 6,645,686 1.39 
ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 4,400,581 - - 
เงินลงทุนในตราสารหนี 99,038,843 2,167,198 2.19 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2554 

เครืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลยี ดอกเบยีรับ อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลยี (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 450,066,423 5,742,753 1.28 
ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,822,546 - - 

 
 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2553 

เครืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลยี ดอกเบยีรับ อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลยี (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 453,344,277 6,298,108 1.39 
ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบียคา้งรับ 4,400,581 - - 
เงินลงทุนในตราสารหนี 99,038,843 2,167,198 2.19 

 
35.2.2 ความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือ 

ความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือ คือ ความเสียงทีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บความเสียหาย 
อนัสืบเนืองมาจากการทีคู่สัญญาของบริษทัและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตาม
ภาระผูกพนัทีระบุไวใ้นเครืองมือทางการเงินได ้สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยไม่ไดมี้ความเสียงเกียวกบัการกระจุกตวัมากและมูลค่าสูงสุดของความเสียง
คือมูลค่าตามบญัชีของเครืองมือทางการเงินหกัดว้ยสาํรองเผอืขาดทุนตามทีแสดงไวใ้น
งบแสดงฐานะการเงิน  
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35.2.3 ความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีเครืองมือทางการเงินทีเป็น
เงินตราต่างประเทศทีมีสาระสาํคญั 

 

35.2.4 ความเสียงดา้นสภาวะตลาด 
บริษทัมีความเสียงดา้นสภาวะตลาดทีเกิดจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์ซึงอาจจะมี
ผลทาํให้มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัลดลงอย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ตาม บริษทัไดมี้การ
จดัการความเสียงดา้นสภาวะตลาดให้อยูใ่นระดบัทียอมรับได ้โดยกาํหนดใหมี้หน่วยงานใน
การติดตามและควบคุมความเสียงใหเ้ป็นไปตามทีนโยบายของบริษทักาํหนดไว ้
 

35.2.5  มูลค่ายติุธรรม 
ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม  ดงันันมูลค่า
ยุติธรรมทีประมาณขึนทีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนีจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งชีถึง
จาํนวนเงินซึงเกิดขึนจริงในตลาดแลกเปลียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาด
และ/หรือวิธีการประมาณทีแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบทีมีสาระสําคญัต่อมูลค่ายุติธรรมที
ประมาณขึน บริษทัใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปนี ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของ
เครืองมือทางการเงิน 

 

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน และหนีสินทางการเงินส่วนใหญ่
ถือตามจาํนวนทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เนืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหนีสิน
ทางการเงินดงักล่าวเป็นสินทรัพยแ์ละหนีสินระยะสนัและมูลค่าไม่เปลียนแปลงไปตาม
การเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย ยกเวน้ มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเงินลงทุน 
ซึงเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ และหลกัทรัพยเ์ผือขาย มูลค่ายุติธรรมถือตามราคา
ทีซือขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สําหรับเงินลงทุนทัวไปซึงไม่ใช่
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ตราสารหนี
ทีถือจนครบกาํหนดมูลค่ายติุธรรมประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพจิารณา
อตัราดอกเบียปัจจุบนัและระยะเวลาทีจะถือจนครบกาํหนด 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนีสิน
ทางการเงินไม่แตกต่างจากราคาตามบญัชีอยา่งมีสาระสาํคญั   
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36. การโอนธุรกจิ 

เมือวนัที 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จินให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการโอน
ธุรกิจรวมเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท และค่าตอบแทนสาํหรับการโอนลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
บญัชีมาร์จินตามมูลค่า ณ วนัโอน 
 

ในวนัที 4 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจเป็นจาํนวน 300 ลา้นบาท และ
ค่าตอบแทนสาํหรับการโอนลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จินจาํนวน 687 ลา้นบาท (ลูกหนี
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จินมีมูลค่า ณ วนัโอนจาํนวน 834 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดรั้บค่าตอบแทน
สาํหรับการโอนลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จินส่วนทีเหลือจาํนวน 147 ลา้นบาท ในเดือน
มิถุนายน 2552 และเดือนกรกฎาคม 2552 ทงันี ลูกหนีดงักล่าวไดเ้ซ็นสัญญาเปิดบญัชีกบับริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เรียบร้อยแลว้ 
 

ต่อมา เมือวนัที 29 มีนาคม 2553 และวนัที 31 มีนาคม 2554 บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการโอน
ธุรกิจเพิมเติมอีกจาํนวน 58.18 ลา้นบาท และ 71.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั เนืองจากผลการดาํเนินงาน 
(กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และ ค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”)) ของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที 
ซีมิโก ้จาํกดั เป็นไปตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
 

สาํหรับค่าตอบแทนส่วนทีเหลืออีก 70 ลา้นบาท บริษทัจะไดรั้บชาํระภายใน 15 วนันบัจากวนัทีทีประชุม
ผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ เคที ซีมิโก ้จาํกดั มีมติเห็นชอบต่องบการเงินปี 2554 หาก EBITDA ของ
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั มีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 400 ลา้นบาท และหาก EBITDA ตาํกว่านี การ
รับชาํระเงินจะใชเ้กณฑช์าํระตามสดัส่วนคือ (ก) รวมยอด EBITDA ทีเกิดขึนจริงของปี 2552 - 2554 รวม 
3 ปี เปรียบเทียบกบั (ข) ประมาณการรวม 3 ปี จาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยบริษทัจะไดรั้บชาํระตามสดัส่วน
ทีเกิดขึนจริงหกัดว้ยยอดเงินทีไดรั้บชาํระแลว้แต่ทงันียอดทีจะไดรั้บชาํระทงัหมดไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
 

ทงันี สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  2554 บริษทัไดบ้นัทึกกาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม
เพิมเติมจาํนวน 70 ลา้นบาท และบนัทึกผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคา้งรับจากบริษทัร่วมดว้ยจาํนวนเดียวกนั 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2554 ซึงเป็นส่วนสุดทา้ยของค่าตอบแทนในการโอนธุรกิจจาํนวน 200 ลา้นบาท ทีจะไดรั้บ
จากบริษทัร่วม เนืองจากบริษทัร่วมสามารถทาํกาํไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
(“EBITDA”) รวม 3 ปี ตงัแต่ปี 2552 - 2554 ไดต้ามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสญัญา 
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บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม ซึงรวมถึงกาํไรจากค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจ
ทีไดรั้บเพิมเติมตามทีกล่าวขา้งตน้ ในงบการเงินรวมตามสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลภายนอกในบริษทัร่วม 
โดยส่วนทีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ทงันี บริษทัจะรับรู้  
“กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่าวเป็นรายได ้เมือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมลดลง และเมือบริษทัร่วมคาํนวณค่าเสือมราคาหรือมีการขายสินทรัพยที์รับโอนจากบริษทั
ออกไปให้กับบุคคลภายนอก การเคลือนไหวของกาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 
ในงบการเงินรวมสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงันี 
 

 

 งบการเงินรวม 
 กาํไรจากการโอนธุรกจิ 
 ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้ 
 สําหรับปีสินสุด 
 วนัท ี31 ธันวาคม 
 2554  2553 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
ยอดตน้งวด 136.95 111.37 
บวก กาํไรรอรับรู้จากการรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่   

บริษทัร่วมเพมิเติมในระหวา่งงวด 34.61 35.52 
หกั รับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมเพิมเติม   

เนืองจากการคาํนวณค่าเสือมราคา และการขาย   
สินทรัพยที์รับโอนบางส่วนออกไปใหก้บับุคคลภายนอก (8.47)  (9.94) 

ยอดปลายงวด 163.09  136.95 

 
สืบเนืองจากการโอนธุรกิจดงักล่าว บริษทัไดห้ยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซือขาย
ล่วงหนา้เป็นการชวัคราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1)  
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37. การจัดประเภทรายการใหม่ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2553 ไดมี้การจดัประเภท
รายการใหม่ เพือให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2554 ดงันี 
 

 

 สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2553 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ การจัดประเภท 

รายการเดิม 
การจัดประเภท 
รายการใหม่  บาท บาท 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุนในตราสารทุน  

65,472,212 65,472,212 แสดงรวมอยูใ่นกาํไรจาก
การซือขายหลกัทรัพยแ์ละ
สญัญาซือขายล่วงหนา้ 

แสดงรวมอยูใ่นขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าของ 

เงินลงทุน (โอนกลบั) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
- 30,163,728 แสดงเป็นรายการแยก

ต่างหาก 
แสดงรวมอยูใ่นขาดทุนจาก

การดอ้ยค่าของ 
เงินลงทุน (โอนกลบั) 

ค่าภาษีอากร 235,323 213,445 แสดงเป็นรายการแยก
ต่างหาก 

แสดงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายอืน 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 21,572,800 16,570,800 แสดงรวมอยูใ่นค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร 

แสดงรวมอยูใ่นค่าใชจ่้าย
เกียวกบัพนกังาน 

 
38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

38.1 เมือวนัที 5 มกราคม 2555 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิมทุนจาํนวน 120 ลา้นหุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 
0.50 บาท เป็นจาํนวน 60 ลา้นบาท  กบักระทรวงพาณิชย ์(ดูหมายเหตุขอ้ 18) 

 
38.2 เมือวนัที 18 มกราคม 2555 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที 1/2555 ไดมี้มติใหล้งทุนเพิมในหุน้

สามญัของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมซีมิโก ้จาํกดั ซึงเป็นบริษทัยอ่ยจาํนวน 22.5 ลา้นบาท 
โดยบริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เพิมทุนครังแรกจาํนวน 15 ลา้นบาทแลว้ เมือวนัที 30 มกราคม 2555  

 
39. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั 
เมือวนัที 22 กมุภาพนัธ์ 2555 

 


