
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 
"ยังไมไดตรวจสอบ" 
 
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 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสํานักงานใหญแหงเดียว  
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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 กลต.ธ.
701/2552 ตอมา บริษัทไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญา
ซ้ือขายลวงหนาไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ตามหนังสืออนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กลต.ธ.474/2554 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 
 
อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงสถานะเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน โดยธุรกรรมสวนใหญเปนการ
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน และอาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ไมเปนการแขงขันกับบริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
2.1 บริษัทจัดทํางบการเงินระหวางกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

“งบการเงินระหวางกาล” และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยกําหนด
รูปแบบการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การ
นําเสนองบการเงิน” และตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (“กลต.”) ที่ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เร่ือง “แบบงบการเงินสําหรับ
บริษัทหลักทรัพย” ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป โดยบริษัทไดจัดประเภทรายการใหมในงบการเงินสําหรับไตรมาส
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงไวเพื่อการ
เปรียบเทียบตามประกาศดังกลาวแลว (ดูหมายเหตุขอ 33) 
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2.2 สําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบ ไดมาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป
ส้ินสุดวันเดียวกัน ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว  

 
งบการเงินรวมสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 และสําหรับปส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2553 ไดรวมรายการของบริษัทและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด 
ซ่ึงบริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 โดยไดตัดรายการระหวางกัน และยอดคงเหลือที่เปนสาระสําคัญ
ระหวางกันออกแลว 

 

นอกจากนั้น งบการเงินรวมสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 และสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยังไดรวมสวนไดเสียในบริษัทรวม ซ่ึงไดมาจากงบการเงินของ
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด  

 
2.3 ขอมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยูในงบการเงินที่ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

มิไดนํามาแสดงไว ณ ที่นี้ เนื่องจากมิไดมีการกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในงบการเงิน
ระหวางกาล ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลดังกลาวขางตนจึงควรอานประกอบกับงบการเงิน
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงไดมีการตรวจสอบแลว 

 
ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ไมจําเปนตองบงชี้ใหเห็นการ
คาดการณผลการดําเนินงานเต็มป 

 
2.4  ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจของ

ผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมี
ผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวด รวมทั้งการแสดงรายไดและคาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวาการประมาณการ
ของผูบริหารไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตาง
ไปจากประมาณการนั้น 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรงุใหมท่ีประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคบัใช  

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชสําหรับ 
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ดังตอไปนี้  

 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 
ฉบับที่ 20 การบัญชีสํ าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ ยวกับ 

  ความชวยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม

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

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

 

4. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหมและปรับปรุงใหมมาถือปฏิบัต ิ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่ออกและปรับปรุงใหมที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน
ระหวางกาลนี้ ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ 
งบการเงินของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม ยกเวนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังตอไปนี้ 
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4.1 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน”  
 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” มีการเปลี่ยนแปลง

ขอกําหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงิน จึงมีผลกระทบตอการจัดประเภทรายการใหม
สําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 
และงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2553 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบ (ดูหมายเหตุขอ 2.1 และขอ 33) 

 

4.2 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชนของพนักงาน” 
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวมไดนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
เร่ือง “ผลประโยชนของพนักงาน” มาใชเปนครั้งแรก โดยคํานวณภาระผูกพันผลประโยชนของ
พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานจากขอสมมติฐานทาง
คณิตศาสตรประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเปนการประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
ของผลประโยชนที่คาดวาจะตองจายในอนาคตโดยคํานวณบนพื้นฐานของขอสมมติฐานทาง
คณิตศาสตรประกันภัย อันไดแก เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและ
ปจจัยอ่ืนๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออก
จากงานอางอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล 

 

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 
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5. นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 
 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑ นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในสาระสําคัญ

เชนเดียวกับที่ใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีตามที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 4 

 
6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตั๋วเงินระยะสั้นที่มีอาย ุ      
   ไมเกิน 3 เดือนนบัจากวันที่ไดมา 244,476,869  189,121,355 235,353,565 169,513,480 
หัก  เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคา * (20,051,430)  (22,322,700) (20,047,393) (22,284,697) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 224,425,439  166,798,655 215,306,172 147,228,783 

 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคาไมตองแสดงเปน
สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน) 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วสัญญาใชเงิน
ในนามบริษัทเพื่อลูกคาในงบแสดงฐานะการเงินรวมจํานวน 20.05 ลานบาท และ 22.32 ลานบาท 
ตามลําดับ และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจํานวน  20.05 ลานบาท และ 22.28 ลานบาท ตามลําดับ 
ซ่ึงบริษัทตองสงคืนเมื่อลูกคาทวงถาม 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากเพื่อซ้ือหลักทรัพยของลูกคาที่ไดรับโอนมา
จากบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 มียอดคงเหลือเพื่อซ้ือขายหลักทรัพย
จํานวน 10.46 ลานบาท และ 12.70 ลานบาท ตามลําดับ (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีเงินสดและ
ประเภทเครดิตบาลานซจํานวน 688 ราย และ 735 ราย ตามลําดับ) และมียอดคงเหลือสําหรับสัญญาซื้อ
ขายลวงหนาจํานวน 1.26 ลานบาท และ 1.26 ลานบาท ตามลําดับ (ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
จํานวน  94 ราย และ 96 ราย ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม เมื่อลูกคาดังกลาวไดนําสงสัญญาเปดบัญชีซ้ือขาย
หลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด แลว บริษัทจะโอนเงินฝากของลูกคารายที่นําสงสัญญา
กลับไปฝากยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ตอไป (ดูหมายเหตุขอ 32)  
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7. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553 
 บาท  บาท 
ลูกหนี้อ่ืน    
ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี 263,768,556  130,901,691 
ลูกหนี้ผอนชําระ 7,091  7,091 
ลูกหนี้อ่ืน 406,141  156,106,704 

รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 264,181,788  287,015,486 
หัก  คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ 8) (262,832,634)  (285,666,332) 
รวม 1,349,154  1,349,154 

 

บริษัทไดจัดชั้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่เขาเกณฑการจัดชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ืองการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัท
หลักทรัพยที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 
15 กุมภาพันธ 2544 ดังนี้ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่31 มนีาคม 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 1,349,154 - 1,349,154  1,349,154 - 1,349,154 

มูลหนี้จัดชัน้สงสัย 262,832,634 (262,832,634) -  285,666,332 (285,666,332) - 
รวม 264,181,788 (262,832,634) 1,349,154  287,015,486 (285,666,332) 1,349,154 
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มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน และมูลหนี้จัดชั้นสงสัย (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ) แยก
ตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่   ณ วันที่  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553 
 บาท  บาท 
มากกวา 1 ป ถึง 3 ป 256,655,536 279,509,432 
มากกวา 3 ป ขึ้นไป 7,526,252 7,506,054 
รวม 264,181,788 287,015,486 

 

8. คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่   ณ วันที่  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553 
 บาท  บาท 
ยอดตนงวด 285,666,332 286,481,115 
หนี้สงสัยจะสูญ - 5,991,010 
หนี้สูญไดรับคืน (7,879,120) (6,805,793) 
หนี้สูญตัดบัญชี (14,954,578) - 
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ 7) 262,832,634 285,666,332 

 

9. เงินลงทุน - สุทธิ 
9.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และ 

ตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนไดดังตอไปนี้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 
 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลักทรัพยเพื่อคา     
หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 6,375,368 4,213,604 6,375,368 4,726,566 
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา (2,161,764) - (1,648,802) - 
รวมหลักทรัพยเพื่อคา - สุทธ ิ 4,213,604 4,213,604 4,726,566 4,726,566 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 
 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
หลักทรัพยหุนทุน - หนวยลงทุน 40,650,105 53,618,598 40,650,105 51,385,567 
บวก คาเผื่อการปรับมูลคา 12,968,493 - 10,735,462 - 
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ 53,618,598 53,618,598 51,385,567 51,385,567 

     
เงินลงทุนทั่วไป     

หุนสามัญ 178,298,668 74,979,321 178,298,668 81,028,144 
หุนบุริมสิทธิ 125,000 125,000 125,000 125,000 

รวม 178,423,668 75,104,321 178,423,668 81,153,144 
หัก  คาเผื่อการดอยคา (103,319,347) -  (97,270,524) - 
รวมเงินลงทุนทั่วไป  - สุทธิ 75,104,321 75,104,321 81,153,144 81,153,144 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 132,936,523 132,936,523 137,265,277 137,265,277 
 

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 ทั้งนี้ไดมอบอํานาจใหฝายจัดการ
พิจารณารายละเอียดและดําเนินการขายหุนตามมติที่ไดรับอนุมัติตอไป ตอมา บริษัทมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนการขายโดยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 บริษัทไดทําสัญญากับบริษัท MAC 
Capital Limited โดยบริษัทคูสัญญาจะใหบริการแนะนําและระบุผูแสดงเจตนาซื้อเงินลงทุนใน
บริษัท TCSC นําสงขอเสนอซื้อเบื้องตนจากผูแสดงเจตนาซื้อ และใหความชวยเหลือและ
ประสานงานระหวางบริษัทและผูแสดงเจตนาซื้อเพื่อใหการซื้อขายเงินลงทุนดังกลาวประสบ
ความสําเร็จ (ดูหมายเหตุขอ 29.5)  

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทยังไมมีการขายหุนดังกลาวออกไป โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไดตั้งคาเผื่อการดอยคาสําหรับเงินลงทุนดังกลาวไวแลว เปนจํานวน 
81.53 ลานบาท และ 75.48 ลานบาท ตามลําดับ 
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9.2 กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับไตรมาสสิน้สุด  สําหรับไตรมาสสิน้สุด 
 วันที่ 31 มีนาคม  วันที่ 31 มีนาคม 
 2554 2553  2554 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ขาดทุนที่ยังไมเกดิขึ้นจากการวัดมลูคา     
เงินลงทุนเพื่อคา (512,962) (745,953) (512,962)  (745,953) 

กําไรจากการขายเงินลงทุนเพือ่คา 74,009 2,528,245 74,009  2,528,245 

รวม (438,953) 1,782,292 (438,953)  1,782,292 

 
9.3 ดอกเบี้ยและเงนิปนผลจากเงนิลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับไตรมาสสิน้สุด  สําหรับไตรมาสสิน้สุด 
 วันที่ 31 มีนาคม  วันที่ 31 มีนาคม 
 2554 2553  2554 2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบี้ยรับ - 1,105,689 - 1,105,689 
เงินปนผล - 117,735 81,659,592 41,593,785 
รวม - 1,223,424 81,659,592 42,699,474 

 
9.4 สวนเกนิทุนจากการวดัมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายที่รับรูในสวนของเจาของ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  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 (669,910) (2,496,721)  (669,910)  (2,496,721) 
- จากการวัดมูลคาเงินลงทุน 2,233,031 7,837,462  2,233,031  7,837,462 
- จากการขายเงินลงทุน - 2,333  -  2,333 

ยอดคงเหลือสิ้นงวด 9,077,945 7,514,824  9,077,945  7,514,824 
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9.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่มี
ปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้ 

 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 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 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซ่ึง
เปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 
ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแลว สิทธิการออกเสียง วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 

 กิจการ หลักทรัพย ณ วันที ่  ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที ่
  ท่ีลงทุน 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  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 1,122.4 1,185.1 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

  นโยบายบัญชีของบริษัทรวม 
  

 
 

       

  (ดูหมายเหตุขอ 4)        - - (18.4) - 
ยอดหลังปรับปรุง        1,087.5 1,087.5 1,104.0 1,185.1 

 

 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 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  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 130  130 100 100 130.0  130.0 22.5 31.0 

       หัก คาเผื่อการดอยคา       (107.5) (99.0) - - 
       22.5 31.0 22.5 31.0 
บริษัทรวม           

  บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ         
ยอดกอนปรับปรุง   1,838 1,838 49.54 49.54 1,087.5 1,087.5 1,122.4 1,185.1 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

  นโยบายบัญชีของบริษัทรวม 
          

  (ดูหมายเหตุขอ 4)       - - (18.4) - 
ยอดหลังปรับปรุง       1,087.5 1,087.5 1,104.0 1,185.1 

รวม – สุทธิ       1,110.0 1,118.5 1,126.5 1,216.1 
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สรุปขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมมีดังตอไปนี้ 
 ณ วันที่ 

31 มีนาคม 2554 
 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 

 ลานบาท  ลานบาท 
สินทรัพยรวม 5,724.66  4,470.91 
หนี้สินรวม 3,824.73  2,407.34 
สินทรัพยสุทธิ 1,899.93  2,063.57 
 

 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันที่   สิ้นสุดวันที่  
 31 มีนาคม 2554  31 มีนาคม 2553 
 ลานบาท  ลานบาท 
รายไดรวม 379.50  260.99 
กําไรสุทธิสําหรับงวด 32.69        0.67 
สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 16.20        0.33 
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 81.66  41.48 
 
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 31 มีนาคม 2554 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสิทธิการออกเสียงในบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด รอยละ 49.54  

 

11. ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      2,466,581      2,466,581     2,466,581     2,466,581 
คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทุน    62,711,850     62,711,869    62,711,850  62,711,869 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา         692,497          494,640        692,497  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  -  - 
 108,506,663  114,146,555  67,422,579  73,062,471 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 3,890,548       3,220,638  3,890,548     3,220,638 

  ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 235,582     198,082  235,582     198,082 
 4,126,130      3,418,720  4,126,130     3,418,720 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 104,380,533  110,727,835  63,296,449  69,643,751 

 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษเีงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางงวด มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2554 
รายการท่ีรับรู 

ในกําไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุขอ 26) 

รายการที่รับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      2,466,581  -  -       2,466,581 
คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทุน    62,711,869  (19)  -     62,711,850 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา        
เงินลงทุนเพื่อคา        494,640  197,857  -          692,497 

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  (5,639,892)  -  108,506,663 
        

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา        
เงินลงทุนเผื่อขาย      3,220,638  -  669,910  3,890,548 

ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
  สัญญาซื้อขายลวงหนา 

   
 198,082 

 
 

37,500 
  

- 
 

 
235,582 

      3,418,720  37,500  669,910  4,126,130 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 110,727,835  (5,677,392)  (669,910)  104,380,533 
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 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2553 
รายการท่ีรับรู 

ในกําไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุขอ 26) 

รายการที่รับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,264,432  -  -  2,264,432 
คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทุน 28,350,906  634,858  -  28,985,764 
ตัดจําหนายใบอนุญาตรับประกันการจําหนาย 732,877    (616,438)  -  116,439 
สํารองคาตอบแทนพิเศษ 8,491,060  6,511,880  -  15,002,940 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน       
     - เพื่อคา 391,894  (213,761)  -  178,133 
     - เผื่อขาย 583  -  (583)  - 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,251,115  1,237,407  -  8,488,522 
สินทรัพยอื่น 35,446  -  -  35,446 
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม        
รอรับรู 27,843,201  (553,637)  -  27,289,564 

 75,361,514  7,000,309  (583)  82,361,240 
        

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน       
     - เพื่อคา 715,874  (400,248)  -  315,626 
     - เผื่อขาย 724,500  -       392,521  1,117,021 
ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
  สัญญาซื้อขายลวงหนา 

 
40,069 

 
 

       31,249 
  

- 
 

 
71,318 

 1,480,443  (368,999)        392,521  1,503,965 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 73,881,071  7,369,308  (393,104)  80,857,275 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2554 
รายการท่ีรับรู 

ในกําไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุขอ 26) 

รายการที่รับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      2,466,581   -  -       2,466,581 
คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทุน    62,711,869  (19)  -     62,711,850 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา        
เงินลงทุนเพื่อคา         494,640  197,857  -          692,497 

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

 73,062,471  (5,639,892)  -  67,422,579 
        

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา        
เงินลงทุนเผื่อขาย      3,220,638   -  669,910  3,890,548 

ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
  สัญญาซื้อขายลวงหนา 

   
 198,082 

 
 

37,500 
  

- 
 

 
235,582 

      3,418,720  37,500  669,910  4,126,130 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 69,643,751  (5,677,392)  (669,910)  63,296,449 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2553 
รายการท่ีรับรู 

ในกําไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุขอ 26) 

รายการที่รับรู 
ในกําไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2553 

 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,264,432  -  -  2,264,432 
คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทุน 28,350,906         634,858  -  28,985,764 
ตัดจําหนายใบอนุญาตรับประกันการจําหนาย 732,877  (616,438)  -  116,439 
สํารองคาตอบแทนพิเศษ 8,491,060  6,511,880  -  15,002,940 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน       
     - เพื่อคา 391,894       (213,761)  -  178,133 
     - เผื่อขาย 583  -  (583)  - 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,251,115  1,237,407  -  8,488,522 
สินทรัพยอื่น 35,446  -  -  35,446 

 47,518,313  7,553,946  (583)  55,071,676 
        

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน        
     - เพื่อคา 715,874  (400,248)  -  315,626 
     - เผื่อขาย 724,500  -       392,521  1,117,021 
ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
  สัญญาซื้อขายลวงหนา 

 
40,069 

 
 

       31,249 
  

- 
 

 
71,318 

 1,480,443  (368,999)        392,521  1,503,965 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 46,037,870  7,922,945  (393,104)  53,567,711 
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12. สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย - สุทธิ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 

31 มีนาคม 2554 
บาท 

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 

บาท 
ที่ดิน 161,263,466  160,257,466 
อาคารชุด 4,873,120  - 
สิทธิการเปนสมาชิกสนามกอลฟ 200,000  200,000 
 166,336,586  160,457,466 
หัก คาเผื่อการดอยคา (141,786)  (141,786) 
รวมสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย - สุทธ ิ 166,194,800  160,315,680 

 

บริษัทรับโอนที่ดิน อาคารชุด และสิทธิการเปนสมาชิกสนามกอลฟจากลูกหนี้เพื่อชําระหนี้ตั๋วแลกเงินที่
ครบกําหนดแลวแตผูออกไมสามารถไถถอนคืนได และหนี้จากเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย ซ่ึงในขณะนี้
บริษัทอยูในระหวางการจัดหาผูซ้ือ 
 

13. สินทรัพยอ่ืน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบี้ยคางรับ 42,675  11,975  32,849    - 
คาประกันจายลวงหนา 617,990  256,037  158,537  252,408 
คาบํารุงรักษาจายลวงหนา 798,969  70,130  -    - 
เงินมัดจําอื่น 835,202  835,202  472,827  472,827 
ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการจัดการกองทุนคางรับ 758,178  567,898  -    - 
ผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคางรับจากบริษัทรวม 

(ดูหมายเหตุขอ 32) 
 
- 

  
71,819,196 

  
- 

  
71,819,196 

ภาษีเงินไดรอรับคนื 841,331  781,909  319,700  318,157 
ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน 2,871,634  2,691,235  -    - 
คาขายตราสารหนี้คางรับ 54,282,431    -     54,282,431    - 
อื่นๆ 2,328,089  1,980,581  885,980  867,715 
รวม 63,376,499  79,014,163  56,152,324  73,730,303 
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14. ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน ประกอบดวย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลัง       

ออกจากงาน 2,342,611  - 1,896,138  - 

การลาพักรอนประจําปที่ยังไดรับคาตอบแทน 784,118  -  265,843  - 

 3,126,729  -  2,161,981  - 
 

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน 
บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน ซ่ึงจัดเปนโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวที่ไมไดจัดใหมีกองทุน 
 

จํานวนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน  
มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ตนทุนบริการปจจุบัน    97,706  -    50,035  - 

ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน 22,226  -  18,278  - 

 119,932  -  68,313  - 
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การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน       

ของพนักงานหลังออกจากงาน -  -  -  - 

บวก ปรับปรุงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง       

นโยบายการบัญชี (ดูหมายเหตุขอ 4) 2,222,679  -  1,827,825  - 

ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน 2,222,679  -  1,827,825  - 

ของพนักงานหลังออกจากงาน – หลังปรับปรุง       

ตนทุนบริการปจจุบัน 97,706  -  50,035  - 

ตนทุนดอกเบี้ย 22,226  -  18,278  - 

ยอดยกไปของภาระผูกพันผลประโยชน        

ของพนักงานหลังออกจากงาน 2,342,611  -  1,896,138  - 

 
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชในการคํานวณภาระผูกพัน
ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 มีดังตอไปนี้ 

 
 

 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

(รอยละตอป) 
ขอสมมติฐานทางการเงิน   
    อัตราคิดลด   4.0 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน  10.0 - 20.0  

ขึ้นอยูกับชวงอายุของพนักงาน 
    อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดอืนที่คาดไว  5.0 – 7.0  

 
ทั้งนี้ ในการนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง “ผลประโยชนของพนักงาน” มาใชเปนครั้งแรก 
บริษัทและบริษัทยอยเลือกรับรูตนทุนบริการในอดีตโดยการปรับปรุงกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 
2554  
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15. หนี้สินอื่น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 437,249  19,344,305  252,368  19,159,682 
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 201,406  188,695  189,220  188,695 
เจาหนี้อื่น 6,345,888  7,791,990  5,837,217  7,050,810 
เงินคืนทุนที่ผูถือหุนยังไมได         

นําเช็คไปขึ้นเงิน (ดหูมายเหตุขอ 16) 1,167,941  5,344,026  1,167,941  5,344,026 
อื่นๆ 4,797,449  4,644,149  4,763,186  4,593,952 
รวม 12,949,933  37,313,165  12,209,932  36,337,165 

 

16. 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 
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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 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553  มีเงินคืนทุนที่ผูถือหุนรับไปแลวแตยังมิไดนําเช็คไป 
ขึ้นเงินจํานวน 1,167,941 บาท และ 5,344,026 บาท ตามลําดับ ซ่ึงแสดงรวมเปนสวนหนึ่งของหนี้สินอื่น
ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลคาสินทรัพยสุทธิ 
มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงคํานวณโดยการหารสวน
ของเจาของดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว สุทธิดวยจํานวนหุนทุนซื้อคืน ณ วันสิ้นงวดที่
รายงานมีมูลคาเทากับ 2.13 บาทตอหุน และ 2.05 บาทตอหุน ตามลําดับ  

 

17. หุนทุนซื้อคืน 
17.1  การเปลี่ยนแปลงของหุนทุนซื้อคืนในระหวางไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 

มีดังนี้ 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 
 ยกมาตนงวด  ซื้อเพิ่มเติม  ออกจําหนายใหม  คงเหลือปลายงวด 
     (ราคาทุน)   

จํานวนหุน (หุน) 20,295,000  - - 20,295,000 
จํานวนเงิน (บาท) 31,824,872  - - 31,824,872 

 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 
 ยกมาตนงวด  ซื้อเพิ่มเติม  ออกจําหนายใหม  คงเหลือปลายงวด 
     (ราคาทุน)   

จํานวนหุน (หุน) 9,087,100  - - 9,087,100 
จํานวนเงิน (บาท) 20,059,923  - - 20,059,923 
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17.2  การเปลี่ยนแปลงของสวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืนในระหวางไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 
และ 2553 มีดังนี้ 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 
 ยกมาตนงวด  เพิ่มขึ้น  ลดลง  คงเหลือปลายงวด 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน – หุนสามัญ  15,518,880  - - 15,518,880 
 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 
 ยกมาตนงวด  เพิ่มขึ้น  ลดลง  คงเหลือปลายงวด 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน – หุนสามัญ  15,518,880  - - 15,518,880 
 

18. 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 
 

19. การจัดการสวนทุน 
วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทและบริษัทยอย คือเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอ่ืน 
รวมถึงเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสม  
 

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยยังตองดํารงเงินกองทุน และสวนของเจาของใหเปนไปตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด 
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไมตองดํารงเงินกองทุนสภาพ
คลองสุทธิและสวนของเจาของตามเกณฑดังกลาว เนื่องจากบริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเปนการชั่วคราว (ดูหมายเหตุขอ 1 และขอ 31) 
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20. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ที่ปรึกษาทางการเงิน - 3,439,990 - 3,439,990 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม 2,043,030    2,122,194 - - 

รวม 2,043,030 5,562,184 - 3,439,990 

 
21. คาธรรมเนียมและบริการจาย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ        
กองทุนสวนบุคคล การจัดการกองทุนรวม 
และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

 
123,288 

  
123,288 

  
- 

  
- 

อื่น ๆ  1,050,329  1,485,970  -  563,917 
รวม 1,173,617  1,609,258  -  563,917 

 
22. 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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23. คาใชจายอื่น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
คารับรอง 133,724  81,909  88,354  42,761 
คาใชจายดานประชาสัมพันธ 292,181  224,150  84,081  21,500 
คาใชจายเดินทาง 287,076  315,953  250,848  280,561 
คาใชจายตลาดหลักทรัพย 480,047  294,074  480,047  294,074 
คาเครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงาน 91,234  119,175  2,568  13,588 
คาภาษีอากร 10,784  59,478  336  45,321 
อื่น ๆ  1,096,531  1,464,448  734,202  1,056,223 
รวม 2,391,577  2,559,187  1,640,436  1,754,028 

 
24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่สมัคร
เปนสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่ง และบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบ
ใหอีกสวนหนึ่ง ซ่ึงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเปนผูจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

 
สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ
เปนจํานวนเงิน 0.13 ลานบาท และ 0.08 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ เปนจํานวนเงินประมาณ 0.14 ลานบาท และ 0.06 ลานบาท ตามลําดับ 
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25. ขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุน (โอนกลับ) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุน         

(โอนกลับ) 6,048,823  (3,509,907)  6,048,823  (3,509,907) 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -  -  8,542,371  6,049,340 

รวม 6,048,823  (3,509,907)  14,591,194  2,539,433 

 
26. 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 
ในการคํานวณคาใชจายภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาว สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทใชอัตรา
ภาษีรอยละ 30 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

(ดูหมายเหตุขอ 11) (5,677,392) 
 

7,369,308  (5,677,392) 
 

7,922,945 
รวม (5,677,392) 7,369,308  (5,677,392)  7,922,945 

 
 
 



- 26 - 

 
การกระทบยอดภาษีเงินไดและกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณดวยอัตราภาษีเงินได มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 6,256,643  (29,602,206)  68,673,804  9,327,224 
อัตราภาษี 30%  25%, 30%  30%  25% 
ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงนิไดกับอัตรา        
ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) (1,876,993)  7,400,551  (20,602,141)        (2,331,806) 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายทางบัญชี        
แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี (1,931,705)  (31,243)  19,356,154  10,254,751 

ผลกระทบของผลแตกตางชั่วคราวที่ไมไดรับรูเปน        
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (1,868,694)  -  (4,431,405)  - 

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) (ดูหมายเหตุขอ 11) (5,677,392)  7,369,308  (5,677,392)       7,922,945 

 

27. การกระทบยอดกําไร (ขาดทนุ) ตอหุน  
   งบการเงินรวม  
 สําหรับไตรมาสสิ้นสดุวันที ่31 มีนาคม 
   จํานวนหุนสามัญ  
 กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 2554  2553  2554  2553 2554 2553 
 บาท  บาท  หุน  หุน บาท บาท 
          

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน   
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  579,251  (22,232,898)  813,600,131  824,808,031  0.001  (0.027) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสดุวันที ่31 มีนาคม 
 จํานวนหุนสามัญ 
 กําไรสุทธ ิ  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  กําไรตอหุน 
 2554 2553  2554 2553  2554  2553 
 บาท บาท  หุน หุน  บาท  บาท 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 
กําไรสุทธิ 62,996,412 17,250,169 813,600,131  824,808,031 0.077 0.021 
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28. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลที่เกี่ยวของ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงเกี่ยวของ
กันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน ฝายจัดการเห็นวานโยบายการกําหนดราคากับบุคคลที่
เกี่ยวของ และกิจการที่เกี่ยวของกันไดใชราคาซึ่งตอรองกันอยางอิสระที่ถือปฏิบัติเปนปกติในธุรกิจ 
รายการธุรกิจดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

 
ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 
ธันวาคม 2553 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 
 บาท บาท บาท บาท 
บริษัทยอย  
บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด        

เงินลงทุนในบรษิัทยอย (ดูหมายเหตุขอ 10) -  -  130,000,000  130,000,000 
เงินลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทยอย 53,618,598  51,385,567  53,618,598  51,385,567 

บริษัทรวม     
บริษัทหลักทรพัย เคที ซีมิโก จํากัด      

เงินลงทุนในบรษิัทรวม (ดูหมายเหตุขอ 10) 1,104,004,055  1,185,067,357  1,087,504,850  1,087,504,850 
ลูกหนี้คาตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ 32) -  71,819,196  -  71,819,196 
ลูกหนี้อื่น -  236,935  -  236,935 
เจาหนี้อืน่ 265,784  -  265,784  - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน        
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน        

Quam Limited        
เจาหนี้อืน่ -  10,538  -  10,538 

Thanh Cong Securities Company J.S.C.        
เงินลงทุนในหุนสามัญ – สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ 9.1) 74,489,640  80,538,525  74,489,640  80,538,525 
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รายการคากับบุคคลที่เกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 
และ 2553 มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสดุ สําหรับไตรมาสสิ้นสดุ  
 วันที ่31 มีนาคม วันที ่31 มีนาคม   
 2554 2553 2554 2553  
 บาท บาท บาท บาท  

บริษัทยอย        
บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุนรวม  
  ซีมิโก จํากัด 

     

รายจายคาบริหารกองทนุสวนบุคคล - - - 24,216 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญารอยละ 0.4 ตอป  
ของมูลคาสินทรพัยสุทธิของกองทุน  

บริษัทรวม       
บริษัทหลักทรพัย เคที ซีมิโก จํากัด      
รายจายคาบริการ 450,000 450,000 450,000 450,000 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 150,000 บาทตอเดอืน  

(ดูหมายเหตุขอ 29.1) 

รายจายคาเชา 148,509 148,509 148,509    148,509 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 49,503 บาทตอเดอืน 

      (ดูหมายเหตุขอ 29.2) 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน      
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน      

Quam Limited      
คาเชาสํานักงาน 272,633 293,532 272,633 293,532 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา HKD 22,941 ตอเดือน 
     (ดูหมายเหตุขอ 29.4) 

Thanh Cong Securities Company J.S.C.      
   คาที่ปรึกษาทางการเงนิรับ - 3,439,990 - 3,439,990 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาทั้งหมด USD 420,218 

    โดยแบงชาํระ 12 งวด งวดละ USD 35,018 (ดูหมายเหตุขอ 
29.3) 

  

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน”  
มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันท่ี  สิ้นสุดวันท่ี 
 31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชนระยะสั้น 2,851,408  14,055,800  1,461,475  12,790,800 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 95,198  -  65,253  - 
รวม 2,946,606  14,055,800  1,526,728  12,790,800 
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29. ภาระผูกพัน  

รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

29.1 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 

 
29.2 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อเชาชวงพื้นที่

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

 

29.3 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 บริษัททําสัญญากับบริษัท Thanh Cong Securities Company J.S.C. 
(“TCSC”) ซ่ึงเปนบริษัทหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทจะใหคําแนะนํา ความ
ชวยเหลือและบริการอื่นๆ เพื่อพัฒนาความชํานาญดานเทคนิคและเพิ่มศักยภาพในงานดาน
วาณิชธนกิจขามชาติ งานดานตลาดหลักทรัพย งานวิจัยรวมทั้งเผยแพรงานขอมูลงานวิจัยของ 
TCSC ทั้งในประเทศเวียดนามและนอกประเทศโดยผานเครือขายของซีมิโก สัญญามีอายุ 1 ป
บริษัทไดรับคาตอบแทนทั้งสิ้น USD 420,218 โดยแบงชําระ 12 งวด งวดละ USD 35,018 
คาธรรมเนียมที่ไดรับขางตนสุทธิจากภาษีตางๆที่เกี่ยวของของประเทศเวียดนามแลว  
 

29.4 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 
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29.5 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 

 
29.6 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
ไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทไดประมาณการคาตอบแทนพิเศษที่คาดวาจะจาย
ในอนาคตจากขอมูลที่มีอยูปจจุบัน เปนจํานวน 26.0 ลานบาท ซ่ึงแสดงรวมเปนสวนหนึ่งของ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทไดจายคาตอบแทนพิเศษดังกลาวใหแกพนักงานครบทั้ง
จํานวนแลวในเดือนธันวาคม 2553 

 



- 31 - 

 
รายการกับคูสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ  
 

29.7 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญา
เชาระยะยาวสําหรับอาคารและอุปกรณสํานักงาน ซ่ึงจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคต
ดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ภายใน 1 ป 3.2  3.2  1.6  1.6 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 1.4  2.2  -  0.4 
รวม 4.6  5.4  1.6  2.0 

 
30. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร 

บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานธุรกิจดานนายหนาคาหลักทรัพยและใหบริการ และบริษัทยอยดําเนิน
กิจการหลักดานหลักทรัพยและใหบริการบริหารทรัพยสินเปนหลัก โดยดําเนินธุรกิจในสวนงาน
ภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นจึงมิไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ
หรือภูมิศาสตร 

 
31. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 18/2549 เร่ือง “การดํารงเงินกองทุน
สภาพคลองสุทธิ” กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเมื่อส้ินวันทําการใด  ๆไมนอยกวา 
15 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป  

 
บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
ตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเมื่อส้ินวันทําการใดๆ 
ไมนอยกวา 25 ลานบาทและไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน 
เวนแตเปนกรณีที่บริษัทไดหยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทดังกลาว และไดมีหนังสือ
แจงความประสงคดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว ใหบริษัท
ดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเมื่อส้ินวันทําการใดๆ ตามที่กําหนดในวรรคที่หนึ่งแทน  
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นอกจากนี้ ตามขอบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”) หมวด 300 
“สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดใหสมาชิกสามัญตองมีสวนของเจาของไม
นอยกวา 100 ลานบาท สําหรับสมาชิกที่ทําธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ 

 
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทไมตองดํารงเงินกองทุนสภาพ
คลองสุทธิและสวนของเจาของตามเกณฑดังกลาว เนื่องจากบริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเปนการชั่วคราว (ดูหมายเหตุขอ 1) 
 

บริษัทยอย 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กน.20/2552 เร่ือง “การดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนของบริษัทจัดการ” กําหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคล 
ซ่ึงจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซึ่งไมไดจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ดํารงสวนของเจาของไมต่ํากวา 20 ลานบาท 20 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ ทน.42/2552 เร่ือง “การทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการและ
ขอกําหนดสําหรับบริษัทจัดการในการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน” กําหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวม  
บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซึ่งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซึ่งไมได
จัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีระดับเตือนภัยอยูที่ 30 ลานบาท 30 ลานบาท และ 15 ลานบาท ตามลําดับ 
ในกรณีที่บริษัทไมสามารถดํารงเงินกองทุนในระดับเตือนภัยไดตามที่กําหนด บริษัทจะตองรายงานตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อใหมีสวนของเจาของ
ไมต่ํากวาระดับเตือนภัยดังกลาว  
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 งบการเงินของบริษัทยอยแสดงสวนของเจาของจํานวน 22.47 ลานบาท (วันที่ 
31 ธันวาคม 2553 : 31.01 ลานบาท) ซ่ึงต่ํากวาระดับเตือนภัยที่กําหนด โดยบริษัทยอยไดรายงานตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“กลต.”) แลวเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 
และไดนําสงแผนปรับปรุงเพื่อใหมีสวนของเจาของไมต่ํากวาระดับเตือนภัยตอ กลต. เมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2554 โดยแผนดังกลาวประกอบดวยการเรียกทุนชําระเพิ่มอีก 10 ลานบาท ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอย คร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 และการปรับโครงสราง
สัดสวนผูถือหุนซึ่งประกอบดวยการลดทุนจดทะเบียนลงใหเทากับทุนที่ชําระแลว (จาก 180 ลานบาท 
เหลือ 140 ลานบาท โดยการลดจํานวนหุนจาก 18 ลานหุน เหลือ 14 ลานหุน ราคาหุนละ 10 บาทเทาเดิม) 
และการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยหลังจากดําเนินการขั้นตอนการลดทุนจดทะเบียนแลว บริษัทจะลด 
 
สัดสวนการถือหุน โดยจะมีผูถือหุนรายใหมเขาซื้อหุนในบริษัทยอยรอยละ 25 จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
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ซ่ึงมูลคาที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้นอยูระหวางการเจรจา ทั้งนี้ อยูในกรอบที่จะทําใหบริษัทยอยสามารถ
ดําเนินธุรกิจตอไปและทําใหสวนของเจาของไมต่ํากวา 30 ลานบาท 
 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 บริษัทไดจายเงินเพิ่มทุนในบริษัทยอยเปนจํานวน 10 ลานบาท มีผลทําให
สวนของเจาของของบริษัทยอยสูงกวาระดับเตือนภัยที่กําหนด (ดูหมายเหตุขอ 34) 

 
32. 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 โดยบริษัทจะไดรับชําระตาม
สัดสวนที่เกิดขึ้นจริงหักดวยยอดเงินที่ไดรับชําระแลวแตทั้งนี้ยอดที่จะไดรับชําระทั้งหมดไมเกิน 200 
ลานบาท 
 



- 34 - 

บริษัทรับรูกําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม ซ่ึงรวมถึงกําไรจากคาตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจ
ที่ไดรับเพิ่มเติมตามที่กลาวขางตน ในงบการเงินรวมตามสัดสวนการถือหุนของบุคคลภายนอกในบริษัทรวม 
โดยสวนที่เหลือแสดงเปน “กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู” ทั้งนี้ บริษัทจะรับรู “กําไร
จากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู” ดังกลาวเปนรายได เมื่อบริษัทมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัท
รวมลดลง และเมื่อบริษัทรวมคํานวณคาเสื่อมราคาหรือมีการขายสินทรัพยที่รับโอนจากบริษัทออกไป
ใหกับบุคคลภายนอก การเคลื่อนไหวของกําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรูในงบการเงินรวม
สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจ

ใหแกบริษัทรวมรอรับรู 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่  

31 มีนาคม 
 2554  2553 
 ลานบาท  ลานบาท 

ยอดตนงวด 136.95 111.37 
หัก  รับรูกําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมเพิ่มเติม   

เนื่องจากการคํานวณคาเสื่อมราคา และการขายสินทรัพยที่รับ
โอนบางสวนออกไปใหกับบุคคลภายนอก 

 
(2.65) 

  
(2.21) 

ยอดปลายงวด 134.30  109.16 

 
สืบเนื่องจากการโอนธุรกิจดังกลาว บริษัทไดหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเปนการชั่วคราว (ดูหมายเหตุขอ 1)  
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33. การจัดประเภทรายการใหม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ไดมีการจัด
ประเภทรายการใหม เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะ
กิจการสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ การจัดประเภท 
รายการเดิม 

การจัดประเภท 
รายการใหม  บาท บาท 

ขาดทุนจากการดอยคาของ 
เงินลงทุนในตราสารทุน 
(โอนกลับ) 

(3,509,907) (3,509,907) แสดงรวมอยูในกําไร
จากการซื้อขาย

หลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา 

แสดงรวมอยูในขาดทุน
จากการดอยคาของ 
เงินลงทุน (โอนกลับ) 

ขาดทุนจากการดอยคาของ 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 

- 6,049,340 แสดงเปนรายการแยก
ตางหาก 

แสดงรวมอยูในขาดทุน
จากการดอยคาของ 
เงินลงทุน (โอนกลับ) 

คาภาษีอากร 59,478 45,321 แสดงเปนรายการแยก
ตางหาก 

แสดงรวมอยูใน
คาใชจายอื่น 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2,105,000 840,000 แสดงรวมอยูใน
คาตอบแทนกรรมการ

และผูบริหาร 

แสดงรวมอยูใน
คาใชจายเกี่ยวกับ

พนักงาน 

 
34. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

34.1 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 บริษัทไดจายเงินเพิ่มทุนในบริษัทยอยเปนจํานวน 10 ลานบาท ตามที่
บริษัทยอยเรียกชําระเพิ่ม 1.25 บาท ตอหุน จํานวน 8 ลานหุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัทยอย คร้ังที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 

 

34.2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของบริษัทยอย มีมติพิเศษให
ลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากจํานวน 180 ลานบาท เหลือจํานวน 140 ลานบาท โดยการลด
จํานวนหุนจาก 18 ลานหุน เหลือ 14 ลานหุน ราคาหุนละ 10 บาท (เทาเดิม) เนื่องจากบริษัทยอย
ตองการปรับโครงสรางผูถือหุนใหม ทั้งนี้ บริษัทยอยอยูระหวางดําเนินการเพื่อจดทะเบียนลดทุน
กับสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท 
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34.3  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2554 มีมติอนุมัติการจําหนาย

หุนซื้อคืน จํานวน 11,207,900 หุน คิดเปนรอยละ 1.34 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดโดยการขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในราคาไมนอยกวารอยละ 85 ของราคาปดเฉลี่ย 5 วัน ทําการซื้อขาย
กอนหนาการจําหนายแตละครั้ง โดยมีกําหนดระยะเวลาในการจําหนายหุนซื้อคืนตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 
2554 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2554  

 

35. การอนุมัติใหออกงบการเงินระหวางกาล 
งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมีอํานาจ
ของบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 


