
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 
 

1. ขอมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษทั 
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย 
เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด ตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 และไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อยูจดทะเบียนที่ ช้ัน 16 (หอง 1601) เลขที่ 287 
อาคารลิเบอรตี้สแควร ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 7 ประเภท ไดแก 
1. ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  
2. การคาหลักทรัพย  
3. การเปนที่ปรึกษาทางการลงทุน  
4. การจัดจําหนายหลักทรัพย  
5. การซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเนต  
6. ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
7.  ธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด เปนบริษัทยอยซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสํานักงานใหญแหงเดียว  
 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นใหแก
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมของบริษัท ตามแผนรวมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยรวมกัน และบริษัทไดหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนการชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ตามหนังสืออนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ ก.ล.ต.ธ.701/2552 
ตอมา บริษัทไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ตามหนังสืออนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ ก.ล.ต.ธ.474/2554 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 
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อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงสถานะเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน โดยธุรกรรมสวนใหญเปนการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน และอาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ไมเปนการแขงขันกับบริษัทหลักทรัพย 
เคที ซีมิโก จํากัด 
 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 บริษัทจัดทํางบการเงินนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในประเทศไทย โดยกําหนดรูปแบบการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) ที่ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 
เร่ือง “แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย” ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป โดยบริษัทไดจัดประเภทรายการใหมในงบการเงิน
สําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553 ที่แสดงไวเพื่อการเปรียบเทียบตามประกาศดังกลาวแลว (ดูหมายเหตุขอ 4.1 และขอ 37) 

 
2.2 งบการเงินรวมสําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 และสําหรับ

ปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดรวมรายการของบริษัท และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม ซีมิโก จํากัด ซ่ึงบริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 โดยไดตัดรายการระหวางกัน และยอดคงเหลือที่
เปนสาระสําคัญระหวางกันออกแลว 

 

นอกจากนั้น งบการเงินรวมสําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 
และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยังไดรวมสวนไดเสียในบริษัทรวม ซ่ึงไดมาจากงบการเงิน
ของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรงุใหมท่ีประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคบัใช  

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสําหรับ 
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ดังตอไปนี้  

 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที ่12 ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 20 การบัญชีสํ าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ ยวกับ 

  ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที ่21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม 

  ดําเนินงาน 
ฉบับที ่21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคา ที่ตีราคาใหม 
ฉบับที ่25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 
 

ฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวของกับ
บริษัทมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยเมื่อมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช 
โดยฝายบริหารของบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เร่ิมใชมาตรฐานดังกลาว 
อยางไรก็ตาม บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง “ภาษีเงินได” มาถือปฏิบัติ
กอนวันบังคับใช 

 

4. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัต ิ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่ออกและปรับปรุงใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงินนี้ 
ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ
บริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม ยกเวนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังตอไปนี้ 

 

4.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน”  
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” มีการเปลี่ยนแปลง

ขอกําหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบตอการจัดประเภทรายการใหม
สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2553 และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบ (ดูหมายเหตุขอ 2.1 และขอ 37) 
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4.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชนของพนักงาน” 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
เร่ือง “ผลประโยชนของพนักงาน” มาใชเปนครั้งแรก (ดูหมายเหตุขอ 5.14.2) 

 

ทั้งนี้ บริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมเลือกรับรูตนทุนบริการในอดีตสําหรับภาระผูกพันผลประโยชน
ของพนักงานหลังออกจากงาน โดยการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซ่ึงเปนไป
ตามการปฏิบัติในชวงการเปลี่ยนแปลงที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 
2554 มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 
   เฉพาะกิจการ 
 บาท  บาท 

เงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง 18,359,248  - 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานเพิ่มขึ้น           2,222,679  1,827,825 

กําไรสะสมตนงวดลดลง 20,581,927  1,827,825 
 

สําหรับการลาพักรอนประจําปที่ยังไดรับคาตอบแทน บริษัท และบริษัทยอยไดปรับปรุงผลกระทบ
โดยใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป สวนบริษัทรวมใชวิธีปรับปรุงกําไรสะสมตนงวด ณ วันที่  
1 มกราคม 2554 โดยไมปรับปรุงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จยอนหลัง เนื่องจากจํานวนเงินไมมี
สาระสําคัญ 
 

5. นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 
 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามที่ได

เปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้  
5.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

คานายหนา 
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิดรายการ 
 

คาธรรมเนียมและบริการ 
คาธรรมเนียมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง สวนรายไดคาบริการถือเปนรายไดตามอัตราสวน
ของงานที่ทําเสร็จตามที่ระบุในสัญญา 
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ดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เวนแตมีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและ
ดอกเบี้ยบริษัทจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตามเกณฑคงคาง   
 

กรณีดังตอไปนี้ ถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย 
1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้ 
2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซ่ึงคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย

ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป 
3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจนและ

มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด 
4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา 
5) ลูกหนี้อ่ืนที่คางชําระดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป 
 

เงื่อนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 
 

กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายไดหรือคาใชจาย  
ณ วันที่ที่เกิดรายการ 
 

ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย 
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายได 
เมื่อมีการประกาศจาย 
 

คาใชจาย  
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 
 

5.2 ดอกเบี้ยเงินกูยืม 
ดอกเบี้ยเงินกูยืมถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
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5.3 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา 

บริษัทบันทึกเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัท เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและการซื้อขาย
หลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซเปนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทเพื่อการควบคุมภายใน
ของบริษัท และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทไดตัดรายการดังกลาวออกทั้งดาน
สินทรัพยและหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยและหนี้สินที่เปนของบริษัทเทานั้น 

 

5.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย เงินฝากประจําที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมมีภาระผูกพัน 
ตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรือนอยกวานับจากวันที่
ไดมา ซ่ึงเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 

5.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทและบริษัทยอยบันทึกการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคา
ยุติธรรม  บริษัทและบริษัทยอยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยดังกลาวใน
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ จนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลง
มูลคานั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ป และที่จะถือไวจนครบกําหนด แสดงมูลคา
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 

 

การตัดจําหนายบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ใชอัตราดอกเบี้ยแทจริงซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนาย
นี้จะแสดงเปนรายการปรับกับรายไดดอกเบี้ยรับ 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงตาม
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

 

กําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจําหนายเงินลงทุนในระหวางงวด  คํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนัก และบันทึกอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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การบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย และเงินลงทุนทั่วไป
จะบันทึกไวในกําไรหรือขาดทุน เมื่อราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทําการ
สุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคา
สินทรัพยสุทธิ (Net asset value) มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทน
เสนอซื้อลาสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย 

 

5.6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

 

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสีย 
 

5.7 ลูกหนี้และเจาหนี้สํานักหักบัญชี 
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจาหนี้ที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยผานสํานักหักบัญชีของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพยในแตละวัน รวมถึงเงินที่นําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีแสดงเปน
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจาหนี้สํานักหักบัญชี ซ่ึงเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เร่ือง “แบบงบการเงิน
สําหรับบริษัทหลักทรัพย” 

 

5.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา แบงเปน 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนาดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย และลูกหนี้อ่ืน ลูกหนี้
ซ้ือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาดวยเงินสดเปนบัญชีที่ลูกหนี้จะตองชําระราคาคาซื้อหลักทรัพย
ใหบริษัทภายใน 3 วันทําการและชําระราคาคาซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนาใหบริษัทภายใน 1 วันทําการนับจาก
วันที่ส่ังซื้อหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยเปนบัญชีที่ลูกหนี้
สามารถกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยไดโดยตองวางหลักประกันการชําระหนี้ในอัตราที่ไมต่ํากวาอัตรา
ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ลูกหนี้อ่ืนรวมลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและลูกหนี้ที่อยูระหวางประนอมหนี้
หรือผอนชําระ 
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บริษัทถือปฏิบัติในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาโดยการประเมินฐานะลูกหนี้แตละรายและลูกหนี้โดยรวม ประกอบกับการพิจารณา 
ตามกฎเกณฑตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544 ตามลําดับ 
ซ่ึงการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน  

  

บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาส
ที่ลูกหนี้จะชําระเงินตนและดอกเบี้ยคืนไมครบจํานวน บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการ
ประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพย
ที่ใชค้ําประกัน และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพยีงพอ และ/หรือมีโอกาสที่จะ
ไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งนี้บริษัทถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง 
1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว แตไมไดรับการชําระหนี้ และบริษัท

ไดดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว 
2) มูลหนี้ที่บริษัทไดทําสัญญาปลดหนี้ให 

 

ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะ
ดังนี้  
1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา และลูกหนี้อ่ืนที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้ 
2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซ่ึงคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย

ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป 
3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจน

และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด 
 

ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่
เขาลักษณะตาม ข) 

 

ทั้งนี้บริษัทตัดจําหนายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการลูกหนี้จัดชั้นสูญดังกลาว 
และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไมต่ํากวารอยละหนึ่งรอยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจํานวน 



- 9 - 

 
5.9 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ 

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม 
 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพยดังตอไปนี้ 
 

สวนปรับปรุงอาคารเชา 5 ป 
อุปกรณสํานักงาน 3 - 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

 

การดอยคา 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินวามีขอบงชี้ที่ทําใหสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา
หรือไม หากบริษัทพบวามีขอบงชี้ดังกลาว บริษัทจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยนั้น หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะรับรู
รายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายทันทีเมื่อเกิดขึ้น 
 

รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ คํานวณโดยการเปรียบเทียบ
จากสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

5.10 สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 
สินทรัพยจัดเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย เมื่อมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย
มิใชมาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป และสินทรัพยดังกลาวจะตองมีไวเพื่อขายในทันทีในสภาพ
ปจจุบัน 
 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเปนสมาชิกสนามกอลฟ ซ่ึงแสดง
ดวยราคาทุนหรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ขาดทุนจากการดอยคา
บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการ
จําหนาย 
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5.11 สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม  
 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลา
ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนี้ 
 

คอมพิวเตอรซอฟทแวร        5 ป 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนประกอบดวยคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
รอตัดจาย บริษัทจะทดสอบการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเปนประจําทุกปและเมื่อใดก็ตามที่มี 
ขอบงชี้วาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอาจดอยคา และตั้งคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
 

5.12 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคาที่ซ้ือขาย
หลักทรัพยดวยเงินสด  
 

5.13 สัญญาเชาระยะยาว 
5.13.1 สัญญาเชาดําเนินงาน 

สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยู
กับผูใหเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาดังกลาวจึงรับรูเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเชา 

 

5.13.2 สัญญาเชาการเงิน 
สัญญาเชาซึ่งบริษัทไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของ
สินทรัพยยกเวนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย
ที่เชาในมูลคายุติธรรม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาพรอมกับภาระหนี้สินที่จะตองจาย 
คาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่เชาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพย ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอด
ระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินและคาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจาย
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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5.14 ผลประโยชนของพนักงาน 

5.14.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซ่ึงเปนแผนการจายสมทบตามที่
กําหนดไว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทและ
บริษัทยอย และมีการบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดรับเงินสะสมเขา
กองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทและบริษัทยอย เงินจายสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการนั้น 

 
5.14.2 ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 

บริษัทและบริษัทยอยจัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจายใหแก
พนักงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน โดยคํานวณผลประโยชนของพนักงาน
ดังกลาวจากขอสมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานดวย
วิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเปนการประมาณ
การจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชนที่คาดวาจะตองจายในอนาคต 
โดยคํานวณบนพื้นฐานของขอสมมติฐานทางคณิตศาสตรประกันภัย อันไดแก เงินเดือน
พนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปจจัยอ่ืนๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใชในการ
คํานวณภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานอางอิงจากอัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะ
รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ คาใชจายที่
เกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงานจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพื่อกระจาย
ตนทุนดังกลาวตลอดระยะเวลาของการจางงาน อยางไรก็ตาม ในการนํามาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชนของพนักงาน” มาใชเปนครั้งแรก บริษัท และบริษัทยอยเลือก
รับรูตนทุนบริการในอดีตสําหรับภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 
โดยการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซ่ึงเปนไปตามการปฏิบัติในชวง
การเปลี่ยนแปลงที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 4.2) 
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5.14.3 การลาพักรอนประจําปที่ยังไดรับคาตอบแทน 

บริษัทและบริษัทยอยรับรูตนทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นของผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ในรูปการลาพักรอนประจําปที่ยังไดรับคาตอบแทนที่สะสมได เมื่อพนักงานใหบริการ
ซึ่งกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของสิทธิการลางานที่ยังไดรับคาตอบแทนในอนาคต โดยวัดมูลคา
ของตนทุนดังกลาวตามจํานวนซึ่งบริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะจายเพิ่มเนื่องจากมีสิทธิที่
พนักงานยังไมไดใชสะสมอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 
5.15 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทและบริษัทยอยรับรูประมาณการหนี้สินในงบการเงิน เมื่อสามารถประมาณมูลคาหนี้สินนั้นได
อยางนาเชื่อถือและเปนภาระผูกพันในปจจุบัน ซ่ึงมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหบริษัทสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทและบริษัทยอยเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 

 
5.16 ภาษีเงินได 

บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 “ภาษีเงินได” มาใชปฏิบัติกอนวันที่มีผล
ใชบังคับ 

 

คาใชจายภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรทางภาษีเงินไดคูณดวยอัตราภาษีเงินไดตามกฎหมายตามที่
ประกาศใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุงดวยผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชี
ตามวิธีการบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

บริษัทไดตั้งภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีกับราคา
ตามฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินโดยใชอัตราภาษีที่กําหนด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทางดานสินทรัพยจะรับรูเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตที่เพียงพอตอการนําผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน 

 
5.17 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหวางงวด 

 

ทั้งนี้ ในระหวางงวด บริษัทไมมีตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญเพื่อคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุน
ปรับลด 
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5.18 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการกําไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเมื่อมีการชําระเงินหรือที่เกิดการแปลงคาสินทรัพย
และหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

5.19 การบริหารความเสี่ยงและการปองกันความเสี่ยง 
บริษัทและบริษัทยอยไมมีการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารทางการเงินนอก 
งบแสดงฐานะการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา 
เงินสด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และเงินลงทุน ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการ
ไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 

 

5.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของ 
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัท หรือ
อยูภายใตความควบคุมของบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกัน 
กับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน และบริษัทยอย ตลอดจนกิจการที่เปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน 
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งผูถือหุนมีสิทธิ
ออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัท ผูบริหารสําคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัท รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการ 
ที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น  
 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ 
บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
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5.21 ประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจของ
ผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สิน 
ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายไดและคาใชจายของงวดบัญชี 
ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น  

 
6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตั๋วเงินระยะสั้นที่มีอาย ุ      
   ไมเกิน 3 เดือนนบัจากวันที่ไดมา 280,080,153  189,121,355 268,070,485 169,513,480 
หัก  เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคา * (19,526,954)  (22,322,700) (19,520,906) (22,284,697) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 260,553,199  166,798,655 248,549,579 147,228,783 

 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคาไมตองแสดงเปน
สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน) 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน
ในนามบริษัทเพื่อลูกคาในงบแสดงฐานะการเงินรวมจํานวน 19.53  ลานบาท และ 22.32 ลานบาท ตามลําดับ 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 19.52 ลานบาท และ 22.28 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงบริษัท
ตองสงคืนเมื่อลูกคาทวงถาม 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากเพื่อซ้ือหลักทรัพยของลูกคาที่ไดรับโอนมาจาก
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 มียอดคงเหลือเพื่อซ้ือขายหลักทรัพย
จํานวน 9.93  ลานบาท และ 12.70 ลานบาท ตามลําดับ (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีเงินสดและ
ประเภทเครดิตบาลานซจํานวน 666 ราย และ 735 ราย ตามลําดับ) และมียอดคงเหลือสําหรับสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาจํานวน 1.26 ลานบาท และ 1.26 ลานบาท ตามลําดับ (ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาจํานวน 
93 ราย และ 96 ราย ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม เมื่อลูกคาดังกลาวไดนําสงสัญญาเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย
กับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด แลว บริษัทจะโอนเงินฝากของลูกคารายที่นําสงสัญญากลับไปฝาก
ยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ตอไป (ดูหมายเหตุขอ 36)  

 
7. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่   ณ วันที่  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553 
 บาท  บาท 
ลูกหนี้อื่น    
ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี 263,768,556  130,901,691 
ลูกหนี้ผอนชําระ 7,091  7,091 
ลูกหนี้อื่น 406,140  156,106,704 

รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 264,181,787  287,015,486 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ 8) (261,483,547)  (285,666,332) 
รวม 2,698,240  1,349,154 
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บริษัทไดจัดชั้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่เขาเกณฑการจัดชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ืองการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัท
หลักทรัพยที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 
15 กุมภาพันธ 2544 ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2553 
 ลูกหนี้ธุรกิจ คาเผื่อหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้ธุรกิจ ลูกหนี้ธุรกิจ คาเผื่อหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้ธุรกิจ 
 หลักทรัพย จะสูญที่ตั้ง หลักทรัพยและ หลักทรัพย จะสูญที่ตั้ง หลักทรัพยและ 
 และดอกเบี้ยคางรับ โดยบรษิัท ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธ ิ และดอกเบี้ยคางรับ โดยบรษิัท ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธ ิ
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

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

มูลหนี้จัดชัน้สงสัย 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 

 
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน และมูลหนี้จัดชั้นสงสัย (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ) 
แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่   ณ วันที่  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553 
 บาท  บาท 
มากกวา 1 ป ถึง 3 ป 256,655,535 279,509,432 
มากกวา 3 ป ขึ้นไป 7,526,252 7,506,054 
รวม 264,181,787 287,015,486 
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8. คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่   ณ วันที่  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553 
 บาท  บาท 
ยอดตนงวด 285,666,332 286,481,115 
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,349,086) 5,991,010 
หนี้สูญไดรับคืน (7,879,120) (6,805,793) 
หนี้สูญตัดบัญชี (14,954,579) - 
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ 7) 261,483,547 285,666,332 

 
9. เงินลงทุน - สุทธิ 

9.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารทุน แยกตาม
ประเภทเงินลงทุนไดดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 
 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลักทรัพยเพื่อคา     
หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 6,375,368 3,920,485 6,375,368 4,726,566 
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา (2,454,883) - (1,648,802) - 
รวมหลักทรัพยเพื่อคา - สุทธ ิ 3,920,485 3,920,485 4,726,566 4,726,566 

     
หลักทรัพยเผื่อขาย     

กองทุนรวม 40,650,105 54,030,479 40,650,105 51,385,567 
บวก คาเผื่อการปรับมูลคา 13,380,374 - 10,735,462 - 
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ 54,030,479 54,030,479 51,385,567 51,385,567 

     
เงินลงทุนทั่วไป     

หุนสามัญ 178,298,668 81,843,272 178,298,668 81,028,144 
หุนบุริมสิทธิ 125,000 125,000 125,000 125,000 

รวม 178,423,668 81,968,272 178,423,668 81,153,144 
หัก  คาเผื่อการดอยคา (96,455,396) -  (97,270,524) - 
รวมเงินลงทุนทั่วไป  - สุทธิ 81,968,272 81,968,272 81,153,144 81,153,144 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 139,919,236 139,919,236 137,265,277 137,265,277 
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เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2552 มีมติอนุมัติใหบริษัท
จําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย Thanh Cong Securities Company J.S.C (“TCSC”) 
ซ่ึงเปนบริษัทหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม ซ่ึงจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปใหแกบริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมของบริษัทในราคา 161.24 ลานบาท (ราคาทุน 
156.02 ลานบาท) ตอมา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
3/2553 มีมติใหมใหจําหนายเงินลงทุนดังกลาวในราคา 147.66 ลานบาท ทั้งนี้ไดมอบอํานาจให
ฝายจัดการพิจารณารายละเอียดและดําเนินการขายหุนตามมติที่ไดรับอนุมัติตอไป ตอมา บริษัท
มีการเปลี่ยนแปลงแผนการขายโดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 บริษัทไดทําสัญญากับบริษัท 
MAC Capital Limited โดยบริษัทคูสัญญาจะใหบริการแนะนําและระบุผูแสดงเจตนาซื้อเงิน
ลงทุนใน บริษัท TCSC นําสงขอเสนอซื้อเบื้องตนจากผูแสดงเจตนาซื้อ และใหความชวยเหลือ
และประสานงานระหวางบริษัทและผูแสดงเจตนาซื้อเพื่อใหการซื้อขายเงินลงทุนดังกลาวประสบ
ความสําเร็จ (ดูหมายเหตุขอ 33.5)  
 
ตอมา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2554 มีมติรับทราบ
ความคืบหนาเรื่องการจําหนายเงินลงทุนดังกลาวจากบริษัท MAC Capital Limited วายังไม
สามารถหาผูซ้ือเงินลงทุนดังกลาวได ดังนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทยังไมมีการขายหุน
ดังกลาวออกไปโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดตั้งคา
เผ่ือการดอยคาสําหรับเงินลงทุนดังกลาวไวแลว เปนจํานวน 74.67 ลานบาท และ 75.48 ลานบาท 
ตามลําดับ 

 
9.2 กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับไตรมาสสิน้สุด  สําหรับไตรมาสสิน้สุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2554 2553  2554 2553 
 “ยังไมไดตรวจสอบ”  “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา     

เงินลงทุนเพื่อคา (293,120) (1,307,045) (293,120) (1,307,045) 

กําไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา 154,109 368,427 154,109 368,427 

รวม (139,011) (938,618) (139,011) (938,618) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2554 2553  2554 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา     

เงินลงทุนเพื่อคา (806,081) (2,052,998) (806,081) (2,052,998) 

กําไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา 228,117 2,896,672 228,117 2,896,672 

รวม (577,964)  843,674  (577,964)  843,674 

 
9.3 ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 

 2554 2553  2554 2553 

 “ยังไมไดตรวจสอบ”  “ยังไมไดตรวจสอบ” 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบี้ยรับ - 734,462 - 734,462 

เงินปนผล 73,340 340,865 73,340 340,865 

รวม 73,340 1,075,327 73,340 1,075,327 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 

 2554 2553  2554 2553 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบี้ยรับ - 1,840,151 - 1,840,151 

เงินปนผล 73,340 458,600 81,732,932 41,934,650 

รวม 73,340 2,298,751 81,732,932 43,774,801 
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9.4 สวนเกนิทุนจากการวดัมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายที่รับรูในสวนของเจาของ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดยกมาตนงวด 7,514,824  2,171,750  7,514,824 2,171,750 
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด        

- จากการปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (793,474) (2,496,721)  (793,474)  (2,496,721) 
- จากการวัดมูลคาเงินลงทุน 2,644,912 7,837,462  2,644,912  7,837,462 
- จากการขายเงินลงทุน - 2,333  -  2,333 

ยอดคงเหลือสิ้นงวด 9,366,262 7,514,824  9,366,262  7,514,824 

 
9.5 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่มีปญหา

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้ 
 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ 
 ราคาตามบัญช ี ยุติธรรม การดอยคา ราคาตามบัญช ี ยุติธรรม การดอยคา 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
หุนสามัญ 21,789,274 930 21,788,344 21,789,274 869 21,788,405 

 21,789,274 930 21,788,344 21,789,274 869 21,788,405 

 
10. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ซ่ึงเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 
ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแลว สิทธิการออกเสียง วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 

 กิจการ หลักทรัพย ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
  ท่ีลงทุน 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2554  2553 2554 2553 2554  2553  2554  2553 
   ลานบาท   ลานบาท  รอยละ รอยละ ลานบาท   ลานบาท   ลานบาท   ลานบาท  

บริษัทรวม               
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ          
ยอดกอนปรับปรุง   1,838  1,838 49.54 49.54 1,087.5 1,087.5 1,133.0 1,185.1 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

  นโยบายบัญชีของบริษัทรวม 
  

 
 

       

  (ดูหมายเหตุขอ 4.2)        - - (18.4) - 
ยอดหลังปรับปรุง        1,087.5 1,087.5 1,114.6 1,185.1 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแลว สิทธิการออกเสียง วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 
 กิจการ หลักทรัพย ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 
  ท่ีลงทุน 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2554  2553 2554 2553 2554  2553  2554  2553 
   ลานบาท   ลานบาท  รอยละ รอยละ ลานบาท   ลานบาท   ลานบาท   ลานบาท  

บริษัทยอย         
บริษัทหลักทรัพยจัดการ ใหบริการจัดการ            
   กองทุนรวม ซีมิโก จํากัด กองทุนรวม          
 กองทุนสวนบุคคล            
 และกองทุนสํารอง            
 เล้ียงชีพ หุนสามัญ 140  130 100 100 140.0  130.0 24.6 31.0 

       หัก คาเผื่อการดอยคา       (115.4) (99.0) - - 
       24.6 31.0 24.6 31.0 
บริษัทรวม           

  บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ         
ยอดกอนปรับปรุง   1,838 1,838 49.54 49.54 1,087.5 1,087.5 1,133.0 1,185.1 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

  นโยบายบัญชีของบริษัทรวม 
          

  (ดูหมายเหตุขอ 4.2)       - - (18.4) - 
ยอดหลังปรับปรุง       1,087.5 1,087.5 1,114.6 1,185.1 

รวม – สุทธิ       1,112.1 1,118.5 1,139.2 1,216.1 

 

สรุปขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมมีดังตอไปนี้ 
 

 ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2554 

 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2553 
 ลานบาท  ลานบาท 
สินทรัพยรวม 4,962.86  4,470.91 
หนี้สินรวม 3,041.64  2,407.34 
สินทรัพยสุทธิ 1,921.22  2,063.57 

 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันที่   สิ้นสุดวันที่  
 30 มิถุนายน 2554  30 มิถุนายน 2553 
 “ยังไมไดตรวจสอบ”  “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 ลานบาท  ลานบาท 
รายไดรวม 354.4  313.4 
กําไรสุทธิสําหรับงวด 25.7  34.3 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิสําหรับงวด (4.4)  (0.2) 
สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 12.7  17.0 
สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม (2.2)  (0.1) 
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม -  - 
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 สําหรับงวดคร่ึงป  สําหรับงวดคร่ึงป 
 สิ้นสุดวันที่   สิ้นสุดวันที่  
 30 มิถุนายน 2554  30 มิถุนายน 2553 
 ลานบาท  ลานบาท 
รายไดรวม 733.9  574.4 
กําไรสุทธิสําหรับงวด 58.4  35.0 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิสําหรับงวด 1.1  (0.3) 
สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 28.9  17.3 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม 0.6  (0.2) 
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 81.7  41.5 

 
ในระหวางป 2551 บริษัทมีแผนรวมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจ
หลักทรัพยรวมกัน โดยกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนบริษัทรวมลงทุน บริษัทได
ลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ตามแผนรวมลงทุนดังกลาว ซ่ึงเปนผลให
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด มีฐานะเปนบริษัทรวมของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 
และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสิทธิการออกเสียงในบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด รอยละ 49.54  

 
11. สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ – สุทธิ 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      30 มิถุนายน 
 2553      2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน        

สวนปรับปรุงอาคารเชา 2,012,836 -  - 2,012,836 
อุปกรณสํานักงาน 12,466,927 33,820 - 12,500,747 
ยานพาหนะ 934,030 -  - 934,030 

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

     

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

รวมคาเสื่อมราคาสะสม (12,800,650)  (765,669) - (13,566,319) 

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 2,613,143 (731,849) - 1,881,294 
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 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      30 มิถุนายน 
 2552      2553 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน        

สวนปรับปรุงอาคารเชา 2,012,836     -  - 2,012,836 
อุปกรณสํานักงาน 11,640,288 626,720 - 12,267,008 
ยานพาหนะ 934,030     -  - 934,030 

รวมราคาทุน 14,587,154 626,720 - 15,213,874 

     

คาเสื่อมราคาสะสม     
สวนปรับปรุงอาคารเชา (1,066,589)  (199,629) - (1,266,218) 
อุปกรณสํานักงาน (9,400,373)  (725,171) - (10,125,544) 
ยานพาหนะ (537,388)  (92,635) - (630,023) 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม (11,004,350)  (1,017,435) - (12,021,785) 

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 3,582,804  (390,715) - 3,192,089 

 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

2554 765,669 

2553  1,017,435 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      30 มิถุนายน 
 2553      2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน        

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

     

คาเสื่อมราคาสะสม     
อุปกรณสํานักงาน (5,022,235)  (73,951) - (5,096,186) 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม (5,022,235)  (73,951) - (5,096,186) 

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 329,160 (46,131) - 283,029 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      30 มิถุนายน 
 2552      2553 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน        

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

     
คาเสื่อมราคาสะสม     

อุปกรณสํานักงาน (4,880,615)  (67,451) - (4,948,066) 
รวมคาเสื่อมราคาสะสม (4,880,615)  (67,451) - (4,948,066) 

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 366,460 36,869 - 403,329 

     

คาเสื่อมราคาสําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน      
2554  73,951 

2553 67,451 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินรวมมีสวนปรับปรุงอาคารเชาและ
อุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคา
สะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 8.76 ลานบาท และ 8.57 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะ
กิจการมีจํานวน 4.87 ลานบาท และ 4.87 ลานบาท ตามลําดับ) 

  

12.  สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 
 อายุการให  ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน  ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

   บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย     
ประเภทจัดการกองทุนรวม ไมทราบแนนอน* 803,836 - - -  803,836 
ประเภทการจัดจําหนายสัญญา       

ซ้ือขายลวงหนา ไมทราบแนนอน* 3,320,548 - - - 3,320,548 
ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล ไมทราบแนนอน* 464,109 - - - 464,109 

คอมพิวเตอรซอฟทแวร 5 ป 5,489,714 -        (747,085) -     4,742,629 
รวม  10,078,207 - (747,085) - 9,331,122 
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 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
 อายุการให  ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน  ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย     
ประเภทจัดการกองทุนรวม ไมทราบแนนอน* 803,836 - - -  803,836 
ประเภทการจัดจําหนายสัญญา       

ซ้ือขายลวงหนา ไมทราบแนนอน* 3,320,548 - - - 3,320,548 
ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล ไมทราบแนนอน* 464,109 - - - 464,109 

คอมพิวเตอรซอฟทแวร 5 ป 6,193,194 548,482 (723,658)        135,000 6,153,018 
คอมพิวเตอรซอฟทแวรระหวางติดตัง้ - 135,000 - -  (135,000)           - 

รวม  10,916,687 548,482 (723,658) - 10,741,511 
      
คาตัดจําหนายสําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน     

2554     747,085 
2553            723,658 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 
 อายุการให  ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน  ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย     
ประเภทการจัดจําหนายสัญญา       

ซ้ือขายลวงหนา ไมทราบแนนอน* 3,320,548 - - - 3,320,548 
คอมพิวเตอรซอฟทแวร 5 ป 21,262 - (2,436) - 18,826 

รวม  3,341,810 - (2,436) - 3,339,374 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
 อายุการให  ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน  ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย     
ประเภทการจัดจําหนายสัญญา       

ซ้ือขายลวงหนา ไมทราบแนนอน* 3,320,548 - - - 3,320,548 
คอมพิวเตอรซอฟทแวร 5 ป 7 24,567 (834) - 23,740 

รวม  3,320,555 24,567 (834) - 3,344,288 
      
คาตัดจําหนายสําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน    

2554    2,436 
2553    834 

 

* คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจายมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนเนื่องจากใบอนุญาตดังกลาวไมมีวันหมดอายุ และบริษัทและบริษัท
ยอยคาดวาใบอนุญาตดังกลาวจะกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกบริษัทและบริษัทยอยอยางไมมีที่สิ้นสุด 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมี
คอมพิวเตอรซอฟทแวร ซ่ึงตัดจําหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยราคาทุนกอนตัดจําหนายของ
คอมพิวเตอรซอฟทแวรดังกลาวมีจํานวน 5.77 ลานบาท และ 5.77 ลานบาท ตามลําดับ 
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13. ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,464,331      2,466,581 2,464,331     2,466,581 
คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทุน 62,467,330     62,711,869  62,467,330  62,711,869 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา 549,600          494,640  549,600  494,640 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,509,115       7,346,845  1,509,115  7,346,845 
สินทรัพยอื่น 42,536            42,536  42,536  42,536 
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู 41,084,084     41,084,084  -  - 
 108,116,996  114,146,555  67,032,912  73,062,471 

    หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 4,014,112       3,220,638  4,014,112     3,220,638 

  ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 273,082     198,082  273,082     198,082 
 4,287,194      3,418,720  4,287,194     3,418,720 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 103,829,802  110,727,835  62,745,718  69,643,751 

 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษเีงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางงวด มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2554 
รายการท่ีรับรู 

ในกําไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุขอ 31) 

รายการที่รับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      2,466,581      (2,250)  -  2,464,331 
คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทุน    62,711,869  (244,539)  -  62,467,330 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา        
เงินลงทุนเพื่อคา        494,640  54,960  -  549,600 

ขาดทุนสะสมทางภาษี      7,346,845  (5,837,730)  -  1,509,115 
สินทรัพยอื่น          42,536  -  -  42,536 
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม        
รอรับรู    41,084,084  -  -  41,084,084 

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

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

ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
  สัญญาซื้อขายลวงหนา 

   
 198,082 

 
 

75,000 
  

- 
 

 
273,082 

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

1 มกราคม 2553 
 

รายการที่รับรู 
ในกําไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุขอ 31) 

รายการที่รับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2553 

 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,264,432         (27,797)  -  2,236,635 
คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทุน 28,350,906  2,663,846  -  31,014,752 
ตัดจําหนายใบอนุญาตรับประกันการจําหนาย 732,877  (732,877)  -  - 
สํารองคาตอบแทนพิเศษ 8,491,060  1,642,616  -  10,133,676 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน       
    - เพื่อคา 391,894  6,967  -  398,861 
    - เผื่อขาย 583      -  (583)  - 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,251,115  7,124,692  -  14,375,807 
สินทรัพยอื่น 35,446      -  -  35,446 
กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวม        
รอรับรู 27,843,201  (1,099,539)  -  26,743,662 

 75,361,514  9,577,908  (583)  84,938,839 

        
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน       
     - เพื่อคา 715,874  (506,282)  -  209,592 
     - เผื่อขาย 724,500  520,000  266,327  1,510,827 
ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
  สัญญาซื้อขายลวงหนา 

 
40,069 

 
 

62,500 
 

 
- 

 
 

102,569 

 1,480,443  76,218  266,327  1,822,988 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ 73,881,071  9,501,690  (266,910)  83,115,851 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2554 
รายการท่ีรับรู 

ในกําไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุขอ 31) 

รายการที่รับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      2,466,581         (2,250)  -  2,464,331 
คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทุน    62,711,869  (244,539)  -  62,467,330 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา        
เงินลงทุนเพื่อคา        494,640  54,960  -  549,600 

ขาดทุนสะสมทางภาษี      7,346,845  (5,837,730)  -  1,509,115 
สินทรัพยอื่น          42,536  -  -  42,536 

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

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา        
เงินลงทุนเผื่อขาย      3,220,638  -  793,474  4,014,112 

ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
  สัญญาซื้อขายลวงหนา 

   
 198,082 

 
 

75,000 
  

- 
 

 
273,082 

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

1 มกราคม 2553 
 

รายการท่ีรับรู 
ในกําไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุขอ 31) 

รายการที่รับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2553 

 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,264,432         (27,797)  -  2,236,635 
คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทุน 28,350,906     2,663,846  -  31,014,752 
ตัดจําหนายใบอนุญาตรับประกันการจําหนาย 732,877  (732,877)  -  - 
สํารองคาตอบแทนพิเศษ 8,491,060  1,642,616  -  10,133,676 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน       
    - เพื่อคา 391,894  6,967  -  398,861 
    - เผื่อขาย 583  -  (583)  - 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,251,115  7,124,692  -  14,375,807 
สินทรัพยอื่น 35,446  -  -  35,446 

 47,518,313  10,677,447  (583)  58,195,177 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน       
     - เพื่อคา 715,874  (506,282)  -  209,592 
     - เผื่อขาย 724,500  520,000  266,327  1,510,827 
ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 40,069  62,500  -  102,569 
 1,480,443  76,218  266,327  1,822,988 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 46,037,870  10,601,229  (266,910)  56,372,189 
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14. สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย - สุทธิ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 2554 
บาท 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 

บาท 
ที่ดิน 160,257,466  160,257,466 
อาคารชุด 4,873,120  - 
สิทธิการเปนสมาชิกสนามกอลฟ 200,000  200,000 
 165,330,586  160,457,466 
หัก คาเผื่อการดอยคา (141,786)  (141,786) 
รวมสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย - สุทธ ิ 165,188,800  160,315,680 

 
บริษัทรับโอนที่ดิน อาคารชุด และสิทธิการเปนสมาชิกสนามกอลฟจากลูกหนี้เพื่อชําระหนี้ตั๋วแลกเงินที่
ครบกําหนดแลวแตผูออกไมสามารถไถถอนคืนได และหนี้จากเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย ซ่ึงในขณะนี้
บริษัทอยูในระหวางการจัดหาผูซ้ือ 
 

15. สินทรัพยอ่ืน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบี้ยคางรับ 30,688  11,975  -    - 
คาประกันจายลวงหนา 371,296  256,037  63,623  252,408 
คาบํารุงรักษาจายลวงหนา 628,645  70,130  -    - 
เงินมัดจําอื่น 834,902  835,202  472,827  472,827 
ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการจัดการกองทุนคางรับ 642,861  567,898  -    - 
ผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคางรับจากบริษัทรวม 

(ดูหมายเหตุขอ 36) 
 

  - 
  

71,819,196 
  

- 
  

71,819,196 
ภาษีเงินไดรอรับคนื 651,401  781,909  179,423  318,157 
ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน 2,997,765  2,691,235  -    - 
อื่นๆ 2,190,732  1,980,581  828,965  867,715 
รวม 8,348,290  79,014,163  1,544,838  73,730,303 
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16. ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน ประกอบดวย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน       

หลังออกจากงาน 2,462,544  - 1,964,452  - 

การลาพักรอนประจําปที่ยังไดรับคาตอบแทน 639,969  -  388,648  - 

 3,102,513  -  2,353,100  - 

 
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 
บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน ซ่ึงจัดเปนโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวที่ไมไดจัดใหมีกองทุน 
 
จํานวนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน  มดีงันี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 “ยังไมไดตรวจสอบ”  “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ตนทุนบริการปจจุบัน 97,706  - 50,036  - 

ตนทุนดอกเบี้ย 22,227  -  18,278  - 

 119,933  -  68,314  - 
 



- 32 - 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดครึ่งป  สําหรับงวดครึ่งป 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ตนทุนบริการปจจุบัน 195,412  - 100,071  - 

ตนทุนดอกเบี้ย 44,453  -  36,556  - 

 239,865  -  136,627  - 

 
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดครึ่งป  สําหรับงวดครึ่งป 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน       

ของพนักงานหลังออกจากงาน -  -  -  - 

บวก ปรับปรุงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง       

นโยบายการบัญชี (ดูหมายเหตุขอ 4.2) 2,222,679  -  1,827,825  - 

ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน        

ของพนักงานหลังออกจากงาน – หลังปรับปรุง 2,222,679  - 1,827,825  - 

ตนทุนบริการปจจุบัน 195,412  -  100,071  - 

ตนทุนดอกเบี้ย 44,453  -  36,556  - 

ยอดยกไปของภาระผูกพันผลประโยชน        

ของพนักงานหลังออกจากงาน 2,462,544  -  1,964,452  - 
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ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชในการคํานวณภาระผูกพัน
ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีดังตอไปนี้ 

 

 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(รอยละตอป) 
ขอสมมติฐานทางการเงิน   
    อัตราคิดลด   4.0 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน  10.0 - 20.0  

ขึ้นอยูกับชวงอายุของ
พนักงาน 

    อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว  5.0 – 7.0  

 
ทั้งนี้ ในการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชนของพนักงาน” มาใชเปนครั้งแรก 
บริษัทและบริษัทยอยเลือกรับรูตนทุนบริการในอดีตโดยการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 
2554 (ดูหมายเหตุขอ 4.2) 

 
17. หนี้สินอื่น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 423,132  19,344,305  269,031  19,159,682 
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 188,695  188,695  188,695  188,695 
เจาหนี้อื่น 6,213,497  7,791,990  5,776,273  7,050,810 
เงินคืนทุนที่ผูถือหุนยังไมได         

นําเช็คไปขึ้นเงิน (ดหูมายเหตุขอ 18) 1,083,566  5,344,026  1,083,566  5,344,026 
อื่นๆ 5,613,870  4,644,149  5,571,816  4,593,952 
รวม 13,522,760  37,313,165  12,889,381  36,337,165 
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18. ทุนเรือนหุน  

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ไดมีมติดังนี้ 
(1) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 1,083,833,521 บาท เปน 833,895,131 บาท โดยยกเลิกการออก

หุนสามัญจํานวน 249,938,390 หุน ซ่ึงสํารองไวสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออก
ใหแกกรรมการและพนักงานครั้งที่ 3 และใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแก
พนักงานบริษัท เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุ 

(2) อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,083,833,521 บาท เปนทุนจดทะเบียน 833,895,131 บาท  คิดเปน
จํานวนหุนทั้งสิ้น 833,895,131 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 

บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดังกลาวและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 
 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 มีมติดังนี้ 
(1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทจากเดิม 833,895,131 บาท 

เปน 416,947,565 บาท โดยการลดมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทจาก 1 บาทตอหุน เปน 0.50 บาทตอหุน 
เพื่อคืนเงินใหแกผูถือหุนของบริษัท 

(2) อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทโดยการลดมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัท 

 

นอกจากนี้ บริษัทไดปรับลดมูลคาหุนสามัญที่ซ้ือคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 20,295,000 หุน 
ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงิน 10,147,500 บาท เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
และทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวดังกลาวขางตน โดยไดโอนกลับสํารองหุนทุนซื้อคืนจํานวน 10,147,500 
บาท เปนกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 

 

บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวดังกลาว และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553  

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553  มีเงินคืนทุนที่ผูถือหุนรับไปแลวแตยังมิไดนําเช็ค
ไปขึ้นเงินจํานวน 1,083,566 บาท และ 5,344,026 บาท ตามลําดับ ซ่ึงแสดงรวมเปนสวนหนึ่งของหนี้สิน
อ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน (ดูหมายเหตุขอ 17) 
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เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2554 มีมติอนุมัติใหบริษัทลดทุนที่
ชําระแลวโดยการตัดหุนทุนซื้อคืนจํานวน 11,207,900 หุน ที่ไมสามารถจําหนายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดในชวงเวลาที่กําหนด และเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 บริษัทไดจดทะเบียนลดทุน
ดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว (ดูหมายเหตุขอ 19.1) 
  

บริษัทรับรูผลตางจํานวน 11.97 ลานบาท จากการลดทุนตามมูลคาที่ตราไวราคาหุนละ 0.5 บาท โดยการ
ตัดหุนทุนซื้อคืนในราคาซื้อถัวเฉลี่ยหุนละ 1.57 บาท ไวภายใตรายการ “สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน” 
ในสวนของเจาของ 
 

ตามจดหมายของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ ก.ล.ต. ชส. (ว) 2/2548 
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2548 เกี่ยวกับการซื้อหุนคืนวาบริษัทมหาชนจํากัดจะซื้อคืนไดไมเกินวงเงินกําไรสะสม 
และใหบริษัทตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจายซื้อหุนคืนจนกวาจะมีการ
จําหนายหุนซื้อคืนไดหมด หรือลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนทุนซื้อคืนที่จําหนายไมหมด แลวแตกรณี ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2554 บริษัทไดโอนกลับกําไรสะสมจัดสรรสําหรับหุนทุนซื้อคืนดังกลาว เปนจํานวน 17.58 ลานบาท 
หลังจากที่ไดลดทุนที่ชําระแลวโดยการตัดหุนทุนซื้อคืนดังกลาวขางตนแลว (ดูหมายเหตุขอ 19.1) 
 

หุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน คํานวณดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

 2554  2553 
 “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 หุน  หุน 
จํานวนหุนสามัญยกมา 833,895,131 833,895,131 
หัก หุนทุนซื้อคืนยกมา (20,295,000) (9,087,100) 
จํานวนหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกยกมา 813,600,131 824,808,031 
หัก หุนทุนซื้อคืนเพิ่มเติมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในระหวางงวด -  (1,874,507) 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัที่ถือโดยบุคคลภายนอก 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน  

 
813,600,131 

 
822,933,524 
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 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 สําหรับงวดครึง่ปสิน้สุด 
วันท่ี 30 มิถุนายน 

 2554  2553 
 หุน  หุน 
จํานวนหุนสามัญยกมา 833,895,131 833,895,131 
หัก หุนทุนซื้อคืนยกมา (20,295,000) (9,087,100) 
จํานวนหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกยกมา 813,600,131 824,808,031 
หัก หุนทุนซื้อคืนเพิ่มเติมถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในระหวางงวด - (942,431) 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกัที่ถือโดยบุคคลภายนอก  
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน  

 
813,600,131 

 
823,865,600 

 
มูลคาสินทรัพยสุทธิ 
มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งคํานวณโดยการหาร
สวนของเจาของดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว สุทธิดวยจํานวนหุนทุนซื้อคืน ณ วันสิ้นงวด
ที่รายงานมีมูลคาเทากับดังนี้  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ (บาทตอหุน) 2.04  2.05 2.11  2.05 
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19. หุนทุนซื้อคืน 

19.1  การเปลี่ยนแปลงของหุนทุนซื้อคืนในระหวางงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 
มีดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 
 ยกมาตนงวด  ซื้อเพิ่มเติม  ตัดหุน  คงเหลือปลายงวด 
     (ราคาทุน)   

    (ดูหมายเหตุขอ 18)  
จํานวนหุน (หุน) 20,295,000  - (11,207,900) 9,087,100 
จํานวนเงิน (บาท) 31,824,872  - (17,575,264) 14,249,608 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 
 ยกมาตนงวด  ซื้อเพิ่มเติม  ตัดหุน  คงเหลือปลายงวด 
     (ราคาทุน)   

จํานวนหุน (หุน) 9,087,100  7,631,100 - 16,718,200 
จํานวนเงิน (บาท) 20,059,923  13,731,669 - 33,791,592 

 

19.2  การเปลี่ยนแปลงของสวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืนในระหวางงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
และ 2553 มีดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 
 ยกมาตนงวด  เพิ่มขึ้น  ลดลง  คงเหลือปลายงวด 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน - หุนสามัญ  15,518,880  - (11,971,314) 3,547,566 
  
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 
 ยกมาตนงวด  เพิ่มขึ้น  ลดลง  คงเหลือปลายงวด 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน - หุนสามัญ  15,518,880  - - 15,518,880 
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20. เงินปนผลจาย  

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีมติอนุมัติงดจายเงินปนผล สําหรับ 
ผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีมติอนุมัติงดจายเงินปนผล สําหรับ 
ผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 

21. การจัดการสวนทุน 
วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทและบริษัทยอย คือเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอ่ืน 
รวมถึงเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสม  
 

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยยังตองดํารงเงินกองทุน และสวนของเจาของใหเปนไปตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด 
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไมตองดํารงเงินกองทุน
สภาพคลองสุทธิและสวนของเจาของตามเกณฑดังกลาว เนื่องจากบริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเปนการชั่วคราว (ดูหมายเหตุขอ 1 และขอ 36) 
 

22.  สวนเกินมูลคาหุน 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขาย
หุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) 
สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

23. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอย
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคา 
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนรอยละ 26  
ของทุนจดทะเบียน 
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24. สํารองหุนทุนซื้อคืน   

ตามมาตรา 66/1(2) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อบริหาร
ทางการเงินเมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัท
ประสบปญหาทางการเงิน ทั้งนี้ตามบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 756/2547 ไดกําหนดหลักเกณฑ
สําหรับการซื้อหุนคืนโดยใหบริษัทตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจายซือ้หุน
คืนจนกวาจะมีการจําหนายหุนที่ซ้ือคืนไดหมดหรือบริษัทลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนซื้อคืนที่
จําหนายไมหมดแลวแตกรณี นอกจากนี้ ตามหนังสือของสภาวิชาชีพที่ ส.สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4 
กุมภาพันธ 2548 กําหนดใหบริษัทที่มีการซื้อหุนคืนตองมีกําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซื้อคืนที่ยังคง
เหลืออยูในบัญชี และกรณีที่นํากําไรสะสมไปจายเงินปนผล กําไรสะสมหลังการจายเงินปนผลตองมี
จํานวนไมนอยกวาหุนซื้อคืนที่คงเหลืออยูในบัญชี  
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองหุนทุนซื้อ
คืนทั้งจํานวนแลว เปนจํานวน 14.25 ลานบาท และ 31.82 ลานบาท ตามลําดับ     
 

25. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ที่ปรึกษาทางการเงิน - 1,126,210 -  1,126,210 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม 1,922,454 2,176,330 - - 

รวม 1,922,454 3,302,540 - 1,126,210 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดครึ่งป  สําหรับงวดครึ่งป 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ที่ปรึกษาทางการเงิน - 4,566,200 - 4,566,200 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม 3,965,484  4,298,524 - - 

รวม 3,965,484 8,864,724 - 4,566,200 
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26. คาธรรมเนียมและบริการจาย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 “ยังไมไดตรวจสอบ”  “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ        
กองทุนสวนบุคคล การจัดการกองทุนรวม 

และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 

124,658 
  

124,658 
  

- 
  

- 
อื่นๆ  1,421,737  1,438,603  -  565,307 
รวม 1,546,395  1,563,261  -  565,307 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดครึ่งป  สําหรับงวดครึ่งป 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ        
กองทุนสวนบุคคล การจัดการกองทุนรวม 

และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 

247,945 
  

247,945 
  

- 
  

- 
อื่นๆ  2,472,067  2,924,574  -  1,129,224 
รวม 2,720,012  3,172,519  -  1,129,224 

 

27. คาตอบแทนกรรมการ  
คาตอบแทนกรรมการนี้ เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา  90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับ
กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทดวย ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2554 ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และวันที่ 26 เมษายน 2554 
ตามลําดับ คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทและ
บริษัทยอย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 และวันที่ 29 เมษายน 2553 ตามลําดับ  
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28. คาใชจายอื่น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 “ยังไมไดตรวจสอบ”  “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
คารับรอง 116,805  136,957  84,906  105,640 
คาใชจายดานประชาสัมพันธ 1,251,430  1,218,860  552,929  951,438 
คาใชจายเดินทาง 250,350  513,247  190,454  407,050 
คาใชจายตลาดหลักทรัพย 792,457  705,033  792,457  705,033 
คาเครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงาน 245,760  58,673  800  2,005 
คาภาษีอากร 9,953  39,684  7,146  35,710 
อื่นๆ  2,396,258  852,391  2,175,292  612,201 
รวม 5,063,013  3,524,845  3,803,984  2,819,077 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดครึ่งป  สําหรับงวดครึ่งป 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
คารับรอง 250,529  218,866  173,260  148,401 
คาใชจายดานประชาสัมพันธ 1,543,611  1,443,010  637,010  972,938 
คาใชจายเดินทาง 537,426  829,200  441,302  687,611 
คาใชจายตลาดหลักทรัพย 1,272,504  999,107  1,272,504  999,107 
คาเครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงาน 336,994  177,848  3,368   15,593 
คาภาษีอากร 20,737  99,162  7,482  81,031 
อื่นๆ  3,492,789  2,316,839  2,909,494  1,668,424 
รวม 7,454,590  6,084,032  5,444,420  4,573,105 
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29. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่สมัคร
เปนสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่ง และบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบ
ใหอีกสวนหนึ่ง ซ่ึงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเปนผูจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
 
สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เปนจํานวนเงิน 0.13  ลานบาท และ 0.10 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ เปนจํานวนเงินประมาณ 0.12 ลานบาท และ 0.11 ลานบาท ตามลําดับ 

 
สําหรับงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เปนจํานวนเงิน 0.26 ลานบาท และ 0.18 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ เปนจํานวนเงินประมาณ 0.27 ลานบาท และ 0.22 ลานบาท ตามลําดับ 
 

30. ขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุน (โอนกลับ) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุนใน         

ตราสารทุน (6,863,951)  (221,660)  (6,863,951)  (221,660) 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  7,915,926  6,257,613 
รวม (6,863,951)  (221,660)  1,051,975  6,035,953 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดครึ่งป  สําหรับงวดครึ่งป 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุนใน         

ตราสารทุน (815,128)  (3,731,567)  (815,128)  (3,731,567) 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  16,458,297  12,306,953 

รวม (815,128)  (3,731,567)  15,643,169  8,575,386 

 
31. ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 

ตามพระราชกฤษฎีกา  ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร 
ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยใหลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิไมเกิน 300 ลานบาท เปน
เวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ดังนั้น บริษัทจึงไดใชอัตราภาษีรอยละ 25 
ในการคํานวณคาใชจายภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการสําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2553 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาว สําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทใชอัตราภาษีรอยละ 30 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี (427,167) 2,132,382  (427,167) 2,678,284 
รวม (427,167) 2,132,382  (427,167)  2,678,284 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดครึ่งป  สําหรับงวดครึ่งป 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

(ดูหมายเหตุขอ 13) (6,104,559) 

 

9,501,690  (6,104,559)  

 

10,601,229 
รวม (6,104,559) 9,501,690  (6,104,559)  10,601,229 

 

การกระทบยอดภาษีเงินไดและกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณดวยอัตราภาษีเงินได มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 4,346,660  8,003,712  (10,083,702)  (11,157,194) 
อัตราภาษี  30%       25% , 30%  30%       25%  
ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงนิได        
กับอัตราภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) (1,303,999)  (2,000,927)  3,025,110  2,789,299 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายทางบัญชี        
แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี 1,867,785  4,133,309  (86,546)  (111,015) 

ผลกระทบของผลแตกตางชั่วคราวที่ไมไดรับรูเปน        
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 1,524,247  -  (850,531)  - 

ผลกระทบของขาดทุนสะสมที่ไมไดรับรูเปน        
  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (2,515,200)  -  (2,515,200)  - 
ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย)  (427,167)  2,132,382  (427,167)  2,678,284 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดครึ่งป  สําหรับงวดครึ่งป 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 10,603,303  (21,598,494)  58,590,102  (1,829,970) 
อัตราภาษี 30%       25% , 30%  30%       25%  
ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงนิไดกับอัตรา        
ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) (3,180,992)  5,399,624  (17,577,031)  457,493 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายทางบัญชี        
แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี (63,920)  4,102,066  19,269,608  10,143,736 

ผลกระทบของผลแตกตางชั่วคราวที่ไมไดรับรูเปน        
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (344,447)  -  (5,281,936)  - 

ผลกระทบของขาดทุนสะสมที่ไมไดรับรูเปน        
  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (2,515,200)  -  (2,515,200)  - 
ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) (ดูหมายเหตุขอ 13) (6,104,559)  9,501,690  (6,104,559)  10,601,229 

 
32. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลที่เกี่ยวของ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงเกี่ยวของกัน
โดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน ฝายจัดการเห็นวานโยบายการกําหนดราคากับบุคคลที่
เกี่ยวของ และกิจการที่เกี่ยวของกันไดใชราคาซึ่งตอรองกันอยางอิสระที่ถือปฏิบัติเปนปกติในธุรกิจ 
รายการธุรกิจดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

 
ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 
 บาท บาท บาท บาท 
บริษัทยอย  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด        

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ 10) -  -  24,549,282   31,007,579  
เงินลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทยอย        

 (ดูหมายเหตุขอ 9.1) 54,030,479  51,385,567  54,030,479  51,385,567 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 
 บาท บาท บาท บาท 
บริษัทรวม     
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด      

เงินลงทุนในบริษัทรวม (ดูหมายเหตุขอ 10) 1,114,555,500  1,185,067,357  1,087,504,850  1,087,504,850 
ลูกหนี้คาตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ 36) -  71,819,196  -  71,819,196 
ลูกหนี้อื่น -  236,935  -  236,935 
เจาหนี้อื่น 834,435  -  834,435  - 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน        

บริษัทท่ีมีกรรมการรวมกัน        
Quam Limited        

เจาหนี้อื่น 171,593  10,538  171,593  10,538 
Thanh Cong Securities Company J.S.C.        

เงินลงทุนในหุนสามัญ - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ 9.1) 81,353,591  80,538,525  81,353,591  80,538,525 
ลูกหนี้อื่น 133,315  -  133,315  - 

 
รายการคากับบุคคลที่เกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
และ 2553 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน   
 2554 2553 2554 2553  
 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ”  
 บาท บาท บาท บาท  
บริษัทยอย        

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม  
  ซีมิโก จํากัด 

     

รายจายคาบริหารกองทุนสวนบุคคล - - - 25,177 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญารอยละ 0.4 ตอป  
ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน  

บริษัทรวม       
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด      
รายจายคาบริการ 450,000 450,000 450,000 450,000 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 150,000 บาทตอเดือน  

(ดูหมายเหตุขอ 33.1) 
รายจายคาเชา 148,509 148,509 148,509 148,509 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 49,503 บาทตอเดือน 
      (ดูหมายเหตุขอ 33.2) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน   
 2554 2553 2554 2553  
 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ”  
 บาท บาท บาท บาท  
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      
บริษัทท่ีมีกรรมการรวมกัน      

Quam Limited      
คาเชาสํานักงาน 269,722 287,637 269,722 287,637 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา HKD 22,941  

ตอเดือน (ดูหมายเหตุขอ 33.4) 
Thanh Cong Securities Company J.S.C.      
   คาที่ปรึกษาทางการเงินรับ - 1,126,210 - 1,126,210 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาทั้งหมด USD 

420,218 โดยแบงชําระ 12 งวด งวดละ USD 
35,018 (ดูหมายเหตุขอ 33.3) 

 

รายการคากับบุคคลที่เกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดครี่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
และ 2553 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน   
 2554 2553 2554 2553  
 บาท บาท บาท บาท  
บริษัทยอย        

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม  
  ซีมิโก จํากัด 

     

รายจายคาบริหารกองทุนสวนบุคคล - - - 49,393 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญารอยละ 0.4 ตอป  
ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน  

บริษัทรวม       
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด      
รายจายคาบริการ 900,000 900,000 900,000 900,000 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 150,000 บาทตอเดือน  

(ดูหมายเหตุขอ 33.1) 
รายจายคาเชา 297,018 297,018 297,018 297,018 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 49,503 บาทตอเดือน 
      (ดูหมายเหตุขอ 33.2) 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน      
บริษัทท่ีมีกรรมการรวมกัน      

Quam Limited      
คาเชาสํานักงาน 542,355 581,169 542,355 581,169 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา HKD 22,941 ตอ

เดือน (ดูหมายเหตขุอ 33.4) 
Thanh Cong Securities Company J.S.C.      
   คาที่ปรึกษาทางการเงินรับ - 4,566,200 - 4,566,200 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาทั้งหมด USD 

420,218 โดยแบงชําระ 12 งวด งวดละ USD 
35,018 (ดูหมายเหตุขอ 33.3) 
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สําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ 
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน” มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 “ยังไมไดตรวจสอบ”  “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชนระยะสั้น 2,204,109  2,460,000  1,470,475  1,260,000 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 95,198  -  65,253  - 
รวม 2,299,307  2,460,000  1,535,728  1,260,000 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดครึ่งป  สําหรับงวดครึ่งป 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชนระยะสั้น 5,055,517  16,515,800  2,931,950  14,050,800 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 190,396  -  130,506  - 
รวม 5,245,913  16,515,800  3,062,456  14,050,800 

 
33. ภาระผูกพัน  

รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
33.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อให

บริษัทดังกลาวใหบริการบริหารจัดการ สําหรับงานดานบัญชี งานดานปฏิบัติการ งานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนดานเทคนิค งานดาน
กํากับดูแลใหปฏิบัติตามกฎหมาย งานดานบริหารบุคคล งานดานธุรการทั่วไปและงานบริหารจัดการ
ทั่วไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ป ส้ินสุดวันที่ 30 เมษายน 2553 และใหมีผลบังคับใชตอไปอีกคราวละ 
1 ป โดยบริษัทจะตองจายคาตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 
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33.2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อเชาชวงพื้นที่

ช้ัน 16 (หอง 1601) ของอาคารลิเบอรตี้สแควร เพื่อใชเปนสํานักงานของบริษัท ระยะเวลาการเชา
นับตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 โดยบริษัทจะตองจายคาเชาเดือนละ 
49,503 บาท และบริษัทไดตอสัญญาไปจนถึง 31 มกราคม 2556 

 

33.3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 บริษัททําสัญญากับบริษัท Thanh Cong Securities Company J.S.C. 
(“TCSC”) ซ่ึงเปนบริษัทหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทจะใหคําแนะนํา ความชวยเหลือ
และบริการอื่นๆ เพื่อพัฒนาความชํานาญดานเทคนิคและเพิ่มศักยภาพในงานดานวาณิชธนกิจ
ขามชาติ งานดานตลาดหลักทรัพย งานวิจัยรวมทั้งเผยแพรงานขอมูลงานวิจัยของ TCSC ทั้งใน
ประเทศเวียดนามและนอกประเทศโดยผานเครือขายของซีมิโก สัญญามีอายุ 1 ปบริษัทไดรับ
คาตอบแทนทั้งสิ้น USD 420,218 โดยแบงชําระ 12 งวด งวดละ USD 35,018 คาธรรมเนียมที่
ไดรับขางตนสุทธิจากภาษีตางๆที่เกี่ยวของของประเทศเวียดนามแลว  
 

33.4 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 บริษัททําสัญญากับบริษัท Quam Limited โดยบริษัทคูสัญญาจะใหสิทธิ
บริษัทเชาพื้นที่สํานักงานในประเทศฮองกง สัญญาดังกลาวมีอายุ 6 เดือนเริ่มตั้งแต 19 ตุลาคม 
2552 ถึง 18 เมษายน 2553 และตอสัญญาอัตโนมัติอีกคราวละหนึ่งเดือน บริษัทจายคาตอบแทน
เดือนละ 22,941 เหรียญฮองกง 
 

33.5  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 บริษัททําสัญญากับบริษัท MAC Capital Limited โดยบริษัทคูสัญญา
จะใหบริการแนะนําและระบุผูแสดงเจตนาซื้อเงินลงทุนในบริษัท Thanh Cong Securities 
Company J.S.C. (“TCSC”) นําสงขอเสนอซื้อเบื้องตนจากผูแสดงเจตนาซื้อ และใหความชวยเหลือ
และประสานงานระหวางบริษัทและผูแสดงเจตนาซื้อเพื่อใหการซื้อขายเงินลงทุนดังกลาวประสบ
ความสําเร็จ บริษัทจะจายคาธรรมเนียมรอยละ 3 ของมูลคาที่เสนอขาย ทั้งนี้ การจายคาธรรมเนียม
จะขึ้นอยูกับความสําเร็จในการซื้อขายเงินลงทุน สัญญาดังกลาวมีอายุ 6 เดือน ตั้งแตวันที่ลงนามใน
สัญญา ทั้งนี้ สามารถขยายระยะเวลาของสัญญาบริการไดตามที่ตกลงรวมกันและใหสิทธิแก MAC 
Capital Limited เพียงรายเดียวในการใหบริการที่ปรึกษาทางการเงินในการจําหนายเงินลงทุน
ดังกลาว 
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33.6 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 มีมติอนุมัติจายเงิน

คาตอบแทนพิเศษชวงเปลี่ยนผานใหแกพนักงานที่โอนจากบริษัทไปปฏิบัติงานตอที่บริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 111 ลานบาท โดยกําหนดจายเปนงวดๆ 
ภายในระยะเวลา 18 เดือน โดยจะจายทุก 6 เดือน ในอัตราสวนรอยละ 20 : 20 : 20 : 40 
ตามลําดับ เร่ิมตั้งแตงวดมิถุนายน 2552 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ พนักงานจะตองมี
สถานภาพของการเปนพนักงานอยูในวันที่บริษัททําการจายเงินงวดนั้นๆ ดวย การจายเงิน
ดังกลาวเปนเงินที่บริษัทจายใหตามภาระผูกพันของสัญญาโอนการจางระหวางกัน ในระหวาง
งวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทไดประมาณการคาตอบแทนพิเศษที่คาดวาจะ
จายในอนาคตจากขอมูลที่มีอยูปจจุบัน เปนจํานวน 26.0 ลานบาท ซ่ึงแสดงรวมเปนสวนหนึ่ง
ของคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ในระหวางงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทได
จายคาตอบแทนพิเศษเปนจํานวน 19.5 ลานบาท และบริษัทไดจายคาตอบแทนพิเศษดังกลาว
ใหแกพนักงานครบทั้งจํานวนแลวในเดือนธันวาคม 2553 

 

รายการกับคูสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ  
 

33.7 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาระยะยาวสําหรับอาคารและอุปกรณสํานักงาน ซ่ึงจะตองจายคาเชาและคาบริการใน
อนาคตดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ภายใน 1 ป 1.7  3.2  -  1.6 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1.0  2.2  -  0.4 
รวม 2.7  5.4  -  2.0 

 

34. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร 
บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานธุรกิจดานนายหนาคาหลักทรัพยและใหบริการ และบริษัทยอยดําเนิน
กิจการหลักดานหลักทรัพยและใหบริการบริหารทรัพยสินเปนหลัก โดยดําเนินธุรกิจในสวนงาน
ภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นจึงมิไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ
หรือภูมิศาสตร 
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35. การบริหารความเสี่ยง 

35.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
บริษัท 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 18/2549 เร่ือง “การดํารง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ” กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
เมื่อส้ินวันทําการใด  ๆไมนอยกวา 15 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป  

 
บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
เมื่อส้ินวันทําการใดๆ ไมนอยกวา 25 ลานบาทและไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและ
ทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน เวนแตเปนกรณีที่บริษัทไดหยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาประเภทดังกลาว และไดมีหนังสือแจงความประสงคดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว ใหบริษัทดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเมื่อส้ินวัน
ทําการใดๆ ตามที่กําหนดในวรรคที่หนึ่งแทน  

 
นอกจากนี้ ตามขอบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”) 
หมวด 300 “สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดใหสมาชิกสามัญตองมี
สวนของเจาของไมนอยกวา 100 ลานบาท สําหรับสมาชิกที่ทําธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายใน
ตลาดอนุพันธ 

 
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไมตองดํารงเงินกองทุน
สภาพคลองสุทธิและสวนของเจาของตามเกณฑดังกลาว เนื่องจากบริษัทไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนาเปนการชั่วคราว (ดูหมายเหตุขอ 1) 
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บริษัทยอย 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กน.20/2552 เร่ือง “การดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทจัดการ” กําหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการ
กองทุนสวนบุคคล ซ่ึงจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพและบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซึ่งไมได
จัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดํารงสวนของเจาของไมต่ํากวา 20 ลานบาท 20 ลานบาท และ 10 ลานบาท 
ตามลําดับ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ ทน.42/2552 เร่ือง 
“การทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการและขอกําหนดสําหรับบริษัทจัดการในการดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทุน” กําหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวม  บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคล
ซ่ึงจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซึ่งไมไดจัดการกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ มีระดับเตือนภัยอยูที่ 30 ลานบาท 30 ลานบาท และ 15 ลานบาท ตามลําดับ ในกรณีที่
บริษัทไมสามารถดํารงเงินกองทุนในระดับเตือนภัยไดตามที่กําหนด บริษัทจะตองรายงาน
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อใหมี
สวนของเจาของไมต่ํากวาระดับเตือนภัยดังกลาว  

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบการเงินของบริษัทยอยแสดงสวนของ
เจาของจํานวน 24.5 ลานบาท และ 31.0 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงต่ํากวาระดับเตือนภัยที่กําหนด 
โดยบริษัทยอยไดรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(“ก.ล.ต.”) แลวเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เกี่ยวกับความคืบหนาแผนการปรับปรุงเพื่อใหมีสวน
ของเจาของไมต่ํากวา 30 ลานบาท โดยบริษัทยอยอยูระหวางการดําเนินการที่จะปรับโครงสราง
สัดสวนผูถือหุน โดยจะมีผูถือหุนรายใหมเขาซื้อหุนในบริษัทยอยรอยละ 25 จากการเพิ่มทุน
จดทะเบียน อยางไรก็ตาม การปรับโครงสรางดังกลาวอยูในระหวางการดําเนินการ ดังนั้น ตาม
หนังสือช้ีแจงความคืบหนาของแผนตอ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 บริษัทยอยจึงมีแผนจะ
ดําเนินการเพิ่มทุนจากการเรียกชําระจากผูถือหุนเดิมไปกอนภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2554 
เพื่อใหบริษัทยอยสามารถดําเนินธุรกิจตอไปและทําใหสวนของเจาของไมต่ํากวา 30 ลานบาท  
 
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 ไดมีมติใหลงทุน
เพิ่มในหุนสามัญของบริษัทยอยจํานวน 12 ลานบาท (ดูหมายเหตุขอ 38) 
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วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 มีดังนี้  

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2554 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 230 - - - 31 - 261 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - - - - - 264 264 
เงินลงทุน - สุทธิ - - - - 140 - 140 
รวม 230 - - - 171 264 665 

 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 115 - - - 52 - 167 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - - - - - 287 287 
เงินลงทุน - สุทธิ - - - - 137 - 137 
รวม 115 - - - 189 287 591 

 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2554 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 220 - - - 29 - 249 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - - - - - 264 264 
เงินลงทุน - สุทธิ - - - - 140 - 140 
รวม 220 - - - 169 264 653 
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 100 - - - 47 - 147 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - - - - - 287 287 
เงินลงทุน - สุทธิ - - - - 137 - 137 
รวม 100 - - - 184 287 571 

 

35.2 ความเสี่ยงที่สําคัญของเครื่องมือทางการเงิน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยไมมีการซื้อขายเครื่องมือ
ทางการเงินประเภทตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการ
เก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
 

35.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม   
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554   
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือกอนกําหนดอัตราใหม อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 

อัตราดอกเบี้ย  เมื่อ  นอยกวา    มากกวา  ลูกหนี้  ไมมี   อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  5 ป  ดอยคุณภาพ  ดอกเบี้ย  รวม   

สินทรัพยทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 15  230  -  -  -  -  16 261 0.60 - 1.75 2.65 - 2.93 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย -  -  -  -  -  264  - 264 - - 
เงินลงทุน - สุทธ ิ -  -  -  -  -  -  140 140 - - 

รวม 15  230  -  -  -  264  156 665   

 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553   
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือกอนกําหนดอัตราใหม อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 

อัตราดอกเบี้ย  เมื่อ  นอยกวา    มากกวา  ลูกหนี้  ไมมี   อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  5 ป  ดอยคุณภาพ  ดอกเบี้ย  รวม   

สินทรัพยทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 32  115  -  -  -  -  20 167 0.25 - 1.25 1.85 - 1.89 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย -  -  -  -  -  287  - 287 - - 
เงินลงทุน - สุทธ ิ -  -  -  -  -  -  137 137 - - 

รวม 32  115  -  -  -  287  157 591   
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 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554   
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือกอนกําหนดอัตราใหม อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 

 อัตราดอกเบี้ย  เมื่อ  นอยกวา    มากกวา  ลูกหนี้  ไมมี   อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  5 ป  ดอยคุณภาพ  ดอกเบี้ย  รวม   

สินทรัพยทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 14  220  -  -  -  -  15 249 0.60 – 1.75 2.87 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย -  -  -  -  -  264  - 264 - - 
เงินลงทุน - สุทธ ิ -  -  -  -  -  -  140 140 - - 

รวม 14  220  -  -  -  264  155 653   

 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553   
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือกอนกําหนดอัตราใหม อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 

 อัตราดอกเบี้ย  เมื่อ  นอยกวา    มากกวา  ลูกหนี้  ไมมี   อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  5 ป  ดอยคุณภาพ  ดอกเบี้ย  รวม   

สินทรัพยทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 27  100  -  -  -  -  20 147 0.25 -1.10 1.89 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย -  -  -  -  -  287  - 287 - - 
เงินลงทุน - สุทธ ิ -  -  -  -  -  -  137 137 - - 

รวม 27  100  -  -  -  287  157 571   

 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพยทางการเงินเฉลี่ยและตนทุนการเงินเฉลี่ยของหนี้สินทาง
การเงินเฉลี่ยของบริษัทสําหรับเครื่องมือทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไวในตารางตอไปนี้ 

 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 

เครื่องมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลือ 
ถัวเฉลี่ย 

ดอกเบี้ยรับ อัตราผลตอบแทน 
ถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 207,741,442 2,112,442 1.02 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 1,798,849 - - 

 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

เครื่องมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลือ 
ถัวเฉลี่ย 

ดอกเบี้ยรับ อัตราผลตอบแทน 
ถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 477,564,348 6,645,686 1.39 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 4,400,581 - - 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 99,038,843 2,167,198 2.19 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 

เครื่องมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลือ 
ถัวเฉลี่ย 

ดอกเบี้ยรับ อัตราผลตอบแทน 
ถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 193,118,084 1,991,547 1.03 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 1,798,849 - - 

 
 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

เครื่องมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลือ 
ถัวเฉลี่ย 

ดอกเบี้ยรับ อัตราผลตอบแทน 
ถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 453,344,277 6,298,108 1.39 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 4,400,581 - - 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 99,038,843 2,167,198 2.19 

 
35.2.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับความเสียหาย 
อันสืบเนื่องมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงินได สินทรัพยทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอยไมไดมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวมากและมูลคาสูงสุดของความเสี่ยง
คือมูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหักดวยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวใน
งบแสดงฐานะการเงิน  

 

35.2.3 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยไมมีเครื่องมือ
ทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญ 
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35.2.4 ความเสี่ยงดานสภาวะตลาด 

บริษัทมีความเสี่ยงดานสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ซ่ึงอาจจะมี
ผลทําใหมูลคาเงินลงทุนของบริษัทลดลงอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทไดมีการ
จัดการความเสี่ยงดานสภาวะตลาดใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยกําหนดใหมีหนวยงานใน
การติดตามและควบคุมความเสี่ยงใหเปนไปตามที่นโยบายของบริษัทกําหนดไว 
 

35.2.5  มูลคายุติธรรม 
ในการเปดเผยมูลคายุติธรรมตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม  ดังนั้นมูลคา
ยุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไมจําเปนตองบงชี้ถึง
จํานวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปจจุบัน การใชขอสมมติฐานทางการตลาด
และ/หรือวิธีการประมาณที่แตกตางกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมที่
ประมาณขึ้น บริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการประมาณมูลคายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงิน 

 

มูลคายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินสวนใหญ
ถือตามจํานวนที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินดังกลาวเปนสินทรัพยและหนี้สินระยะสั้นและมูลคาไมเปลี่ยนแปลงไปตาม
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ยกเวน มูลคายุติธรรมโดยประมาณของเงินลงทุน 
ซ่ึงเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา และหลักทรัพยเผื่อขาย มูลคายุติธรรมถือตามราคา
ที ่ซื ้อขายกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับเงินลงทุนทั่วไปซึ่งไมใช
หลักทรัพยจดทะเบียน  มูลคายุติธรรมประมาณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ ตราสารหนี้
ที่ถือจนครบกําหนดมูลคายุติธรรมประมาณโดยวิธีการหาสวนลดกระแสเงนิสด โดยพจิารณา
อัตราดอกเบี้ยปจจุบันและระยะเวลาที่จะถือจนครบกําหนด 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทาง
การเงินและหนี้สินทางการเงินไมแตกตางจากราคาตามบัญชีอยางมีสาระสําคัญ   
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36. การโอนธุรกิจ 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นใหแก
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมของบริษัท ตามแผนรวมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยรวมกัน โดยบริษัทจะไดรับคาตอบแทนสําหรับการโอน
ธุรกิจรวมเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท และคาตอบแทนสําหรับการโอนลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภท
บัญชีมารจิ้นตามมูลคา ณ วันโอน 
 
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดรับคาตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจเปนจํานวน 300 ลานบาท และ
คาตอบแทนสําหรับการโอนลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นจํานวน 687 ลานบาท (ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นมีมูลคา ณ วันโอนจํานวน 834 ลานบาท) โดยบริษัทไดรับคาตอบแทน
สําหรับการโอนลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นสวนที่เหลือจํานวน 147 ลานบาท ในเดือน
มิถุนายน 2552 และเดือนกรกฎาคม 2552 ทั้งนี้ ลูกหนี้ดังกลาวไดเซ็นสัญญาเปดบัญชีกับบริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เรียบรอยแลว 
 
ตอมา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทไดรับคาตอบแทนสําหรับการโอน
ธุรกิจเพิ่มเติมอีกจํานวน 58.18 ลานบาท และ 71.82 ลานบาท ตามลําดับ เนื่องจากผลการดําเนินงาน 
(กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และ คาตัดจําหนาย (“EBITDA”)) ของบริษัทหลักทรัพย เคที 
ซีมิโก จํากัด เปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา 
 
สําหรับคาตอบแทนสวนที่เหลืออีก 70 ลานบาท บริษัทจะไดรับชําระภายใน 15 วันนับจากวันที่ที่ประชุม
ผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด มีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2554 หาก EBITDA ของ
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด มีจํานวนไมนอยกวา 400 ลานบาท และหาก EBITDA ต่ํากวานี้ การ
รับชําระเงินจะใชเกณฑชําระตามสัดสวนคือ (ก) รวมยอด EBITDA ที่เกิดขึ้นจริงของป 2552 - 2554 รวม 
3 ป เปรียบเทียบกับ (ข) ประมาณการรวม 3 ป จํานวน 1,000 ลานบาท โดยบริษัทจะไดรับชําระตามสัดสวน
ที่เกิดขึ้นจริงหักดวยยอดเงินที่ไดรับชําระแลวแตทั้งนี้ยอดที่จะไดรับชําระทั้งหมดไมเกิน 200 ลานบาท 
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บริษัทรับรูกําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม ซ่ึงรวมถึงกําไรจากคาตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจ
ที่ไดรับเพิ่มเติมตามที่กลาวขางตน ในงบการเงินรวมตามสัดสวนการถือหุนของบุคคลภายนอกในบริษัทรวม 
โดยสวนที่เหลือแสดงเปน “กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู” ทั้งนี้ บริษัทจะรับรู “กําไร
จากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู” ดังกลาวเปนรายได เมื่อบริษัทมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัท
รวมลดลง และเมื่อบริษัทรวมคํานวณคาเสื่อมราคาหรือมีการขายสินทรัพยที่รับโอนจากบริษัทออกไป
ใหกับบุคคลภายนอก การเคลื่อนไหวของกําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรูในงบการเงินรวม
สําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจ

ใหแกบริษัทรวมรอรับรู 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่  

30 มิถุนายน 
 2554  2553 
 “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 ลานบาท  ลานบาท 

ยอดตนงวด 134.29 109.15 
หัก  รับรูกําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมเพิ่มเติม   

เนื่องจากการคํานวณคาเสื่อมราคา และการขายสินทรัพยที่รับโอน
บางสวนออกไปใหกับบุคคลภายนอก 

 
(1.68) 

  
(2.18) 

ยอดปลายงวด 132.61  106.97 
 

 งบการเงินรวม 
 กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจ

ใหแกบริษัทรวมรอรับรู 
 สําหรับงวดคร่ึงปสิ้นสุดวันที่  

30 มิถุนายน 
 2554  2553 
 ลานบาท  ลานบาท 

ยอดตนงวด 136.95 111.37 
หัก  รับรูกําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมเพิ่มเติม   

เนื่องจากการคํานวณคาเสื่อมราคา และการขายสินทรัพยที่รับโอน
บางสวนออกไปใหกับบุคคลภายนอก 

 
(4.34) 

  
(4.40) 

ยอดปลายงวด 132.61  106.97 
 

สืบเนื่องจากการโอนธุรกิจดังกลาว บริษัทไดหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเปนการชั่วคราว (ดูหมายเหตุขอ 1)  
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37. การจัดประเภทรายการใหม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 
ไดมีการจัดประเภทรายการใหม เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
และเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ดังนี้ 
 

 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ การจัดประเภท 

รายการเดิม 
การจัดประเภท 
รายการใหม  บาท บาท 

ขาดทุนจากการดอยคาของ 
เงินลงทุนในตราสารทุน 
(โอนกลับ) 

(221,660) (221,660) แสดงรวมอยูในกําไรจาก
การซื้อขายหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา 

แสดงรวมอยูในขาดทุนจาก
การดอยคาของ 

เงินลงทุน (โอนกลับ) 
ขาดทุนจากการดอยคาของ 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
- 6,257,613 แสดงเปนรายการแยก

ตางหาก 
แสดงรวมอยูในขาดทุนจาก

การดอยคาของ 
เงินลงทุน (โอนกลับ) 

คาภาษีอากร 39,684 35,710 แสดงเปนรายการแยก
ตางหาก 

แสดงรวมอยูในคาใชจายอื่น 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2,460,000 1,260,000 แสดงรวมอยูในคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร 

แสดงรวมอยูในคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงาน 

      สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ การจัดประเภท 

รายการเดิม 
การจัดประเภท 
รายการใหม  บาท บาท 

ขาดทุนจากการดอยคาของ 
เงินลงทุนในตราสารทุน 
(โอนกลับ) 

(3,731,567) (3,731,567) แสดงรวมอยูในกําไรจาก
การซื้อขายหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา 

แสดงรวมอยูในขาดทุนจาก
การดอยคาของ 

เงินลงทุน (โอนกลับ) 
ขาดทุนจากการดอยคาของ 

เงินลงทุนในบริษัทยอย 
- 12,306,953 แสดงเปนรายการแยก

ตางหาก 
แสดงรวมอยูในขาดทุนจาก

การดอยคาของ 
เงินลงทุน (โอนกลับ) 

คาภาษีอากร 99,162 81,031 แสดงเปนรายการแยก
ตางหาก 

แสดงรวมอยูในคาใชจายอื่น 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 16,515,800 14,050,800 แสดงรวมอยูในคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร 

แสดงรวมอยูในคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงาน 
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38. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2554 ไดมีมติใหลงทุนเพิ่มในหุน
สามัญของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมซีมิโก จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยจํานวน 12 ลานบาท  
โดยอนุมัติใหลงทุนเพิ่มทันทีจํานวน 8 ลานบาท และใหคณะกรรมการบริหารของบริษัทรับผิดชอบ
ในการพิจารณาอนุมัติการชําระเงินเพิ่มทุนสวนที่เหลืออีก 4 ลานบาท ตอไป 

 
39. การอนุมัติใหออกงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 
 


