
 

 

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 
 
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
อนุญาตใหประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคล 
 

ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสํานักงานใหญแหงเดียว บริษัทและบริษัทยอย 
มีพนักงานรวมจํานวน 29 คน และ 25 คน ตามลําดับ และพนักงานเฉพาะบริษัทมีจํานวน 5 คน และ 5 คน 
ตามลําดับ   
 

ตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 6  บริษัทมีแผนรวมลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยกับธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) โดยกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนบริษัทรวมทุน 
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ในระหวางป 2551 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2551 บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 48.81 ของทุนที่ออกและเรียกชําระ เปนผลใหบริษัทหลักทรัพย 
เคที ซีมิโก จํากัด มีฐานะเปนบริษัทรวมของบริษัท และในระหวางป 2552 บริษัทไดลงทุนเพิ่มเติม โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2552 บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.45 ของทุนที่ออกและเรียกชําระ นอกจากนี้ในไตรมาส 
ที่สองป 2553 บริษัทไดลงทุนเพิ่มเติม โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.54 
ของทุนที่ออกและเรียกชําระของบริษัทรวมดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 6) 
 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2552 ไดมีมติอนุมัติการโอนธุรกิจและลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นของบริษัทใหแกบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ตอมาเมื่อวันที่ 
31 มีนาคม 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาผูถือหุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และลงนามในสัญญา
โอนสินทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยการโอนดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 
สําหรับสถานะของบริษัทหลังจากการโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นแลว 
บริษัทไดหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนการชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 
2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสืออนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 
และตลาดหลักทรัพยที่ กลต.ธ.701/2552 อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงสถานะเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน 
โดยธุรกรรมสวนใหญเปนการประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทนั้นๆ การลงทุนและอาจมีการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยที่ไมเปนการแขงขันกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 บริษัทจัดทํางบการเงินนี้ตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

และไดจัดทําขึ้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(“กลต.”) ตามขอกําหนดของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ สธ/น. 26/2549 เร่ือง “แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย” ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 

 

ในป 2550 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “งบกระแสเงินสด” ไดมีการประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี  
โดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 
การปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 
ยังคงแสดงรายการตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ดังกลาวขางตน  
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2.2 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 17/2553 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมและมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งไดมีการปรับปรุงใหมและไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 แตยังไมมีผลบังคับใชในป 2553 โดยมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกับบริษัทมีดังนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานรายงานทางการเงนิ วันที่มีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการและ  

ขอผิดพลาด 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได 1 มกราคม 2556 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ ท่ีเกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน  
  และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2554 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมนุเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ  
 การดําเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2554 
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ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะนํามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนมาเริ่ม 
ถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท เมื่อมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช อยางไรก็ตามบริษัทไดนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติกอนวันบังคับใช (ดูหมายเหตุขอ 3.16) 
 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการนําเสนองบการเงิน และฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 
2552) เร่ืองงบกระแสเงินสด มีการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดเกี่ยวกับการแสดงรายการในงบการเงิน 
ดังนั้นบริษัทตองจัดทํางบการเงินดวยวิธีปรับยอนหลังเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
เมื่อมีผลบังคับใช 
 

ผูบริหารของบริษัทคาดวาการนํามาตรฐานการบัญชีเหลานี้มาถือปฏิบัติจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทในงวดที่เร่ิมถือปฏิบัติ 
 

2.3 สําหรับงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบ
ไดมาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน ซ่ึงไดผานการตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีแลว  
 

งบการเงินรวมสําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 และสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดรวมรายการของบริษัทและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม        
ซีมิโก จํากัด ซ่ึงบริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 โดยไดตัดรายการระหวางกัน และยอดคงเหลือที่เปน
สาระสําคัญระหวางกันออกแลว  
 

งบการเงินรวมไดรวมสวนไดเสียในบริษัทรวม ซ่ึงไดมาจากงบการเงินของบริษัทหลักทรัพยเคที ซีมิโก
จํากัด  
 

2.4 ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ไมจําเปนตอง
บงชี้ใหเห็นการคาดการณผลการดําเนินงานเต็มป 

 

2.5  ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจของ
ผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึง 
มีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวด รวมทั้งการแสดงรายไดและคาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวา             
การประมาณการของผูบริหารไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น 
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2.6 การจัดประเภทรายการใหม 

งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2552 ไดมีการจัดประเภทรายการใหม เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการใน 
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะ และสําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่  
30 มิถุนายน 2553 ดังนี้ 
- คาตอบแทนผูบริหารสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ในงบกําไรขาดทุนรวมและ 
งบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทจํานวน 22.76 ลานบาท และ 22.08 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับงวดครึ่งป
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทจํานวน 
35.57 ลานบาท และ 34.23 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเดิมเคยแสดงรวมไวในคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
ไดถูกจัดประเภทใหม โดยแสดงรวมกับคาตอบแทนกรรมการภายใตรายการคาตอบแทนกรรมการ
และผูบริหาร (ดูหมายเหตุขอ 27)   

 
3. นโยบายการบญัชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน ยกเวนตามที่
ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้  
3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

คานายหนา 
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิดรายการ 
 

คาธรรมเนียมและบริการ 
คาธรรมเนียมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง สวนรายไดคาบริการถือเปนรายไดตามอัตราสวน
ของงานที่ทําเสร็จตามที่ระบุในสัญญา 
 

ดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เวนแตมีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและ
ดอกเบี้ยบริษัทจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตามเกณฑคงคาง   
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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 
 

3.2 ดอกเบี้ยเงินกูยืม 
ดอกเบี้ยเงินกูยืมถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
 

3.3 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา 
บริษัทบันทึกเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัท เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและการซื้อขาย
หลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซเปนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทเพื่อการควบคุมภายใน
ของบริษัท และ ณ วันที่ในงบดุลบริษัทไดตัดรายการดังกลาวออกทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน 
โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยและหนี้สินที่เปนของบริษัทเทานั้น 
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3.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย เงินฝากประจําที่มีอายุคงเหลือไมเกิน 3 เดือนและไมมีภาระผูกพัน ตั๋วเงิน
ประเภทเผื่อเรียก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรือนอยกวา ซ่ึงเปนไปตามประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 

3.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทและบริษัทยอยบันทึกการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคา
ยุติธรรม บริษัทและบริษัทยอยบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการ
แยกตางหากในสวนของผูถือหุน จนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้น 
ในงบกําไรขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ป และที่จะถือไวจนครบกําหนด แสดงมูลคา
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 

 

การตัดจําหนายบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ใชอัตราดอกเบี้ยแทจริงซึ่งจํานวนที่ตัด
จําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับรายไดดอกเบี้ยรับ 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงตาม
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

 

การบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย และเงินลงทุนทั่วไป
จะบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน เมื่อราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

 

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

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)  

 

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสีย 
 

3.7 ลูกหนี้และเจาหนี้สํานักหักบัญชี 
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจาหนี้ที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยผานสํานักหักบัญชีของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพยในแตละวัน รวมถึงเงินที่นําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีแสดงเปน
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจาหนี้สํานักหักบัญชี ซ่ึงเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สธ/น. 26/2549 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เร่ือง “แบบงบการเงิน
สําหรับบริษัทหลักทรัพย” 

 

3.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา แบงเปน 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนาดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย และลูกหนี้อ่ืน ลูกหนี้
ซ้ือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาดวยเงินสดเปนบัญชีที่ลูกหนี้จะตองชําระราคาคาซื้อหลักทรัพย
ใหบริษัทภายใน 3 วันทําการและชําระราคาคาซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนาใหบริษัทภายใน 1 วันทําการ         
นับจากวันที่ส่ังซื้อหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยเปนบัญชี
ที่ลูกหนี้สามารถกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรัพยไดโดยตองวางหลักประกันการชําระหนี้ในอัตราที่ไมต่ํากวา
อัตราที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ลูกหนี้อ่ืนรวมลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและลูกหนี้ที่อยูระหวางประนอมหนี้
หรือผอนชําระ 

 

บริษัทถือปฏิบัติในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาโดยการประเมินฐานะลูกหนี้แตละรายและลูกหนี้โดยรวม ประกอบกับการพิจารณา 
ตามกฎเกณฑตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544 ตามลําดับ 
ซ่ึงการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน บริษัทตั้ง 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้ 
จะชําระเงินตนและดอกเบี้ยคืนไมครบจํานวน  
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บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยง 
ในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน  และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้น 
มีหลักประกันไมเพียงพอ และ/หรือมีโอกาสที่จะไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งนี้บริษัทถือพื้นฐานการจัด
ช้ันหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 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 
 

3.9 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ 
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม 

 

คาเสื่อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพยดังตอไปนี้ 
 

สวนปรับปรุงอาคารเชา 5 ป 
อุปกรณสํานักงาน 3 - 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 
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ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับ
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีที่เกิดรายการนั้น ตนทุน
ของการปรับปรุงใหดีขึ้นที่สําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมีความเปนไปได
คอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวาการใชประโยชน
โดยไมมีการปรับปรุง สินทรัพยที่ไดมาจากการปรับปรุงจะตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชน
ที่เหลืออยูของสินทรัพยที่เกี่ยวของ คาซอมแซมและคาบํารุงรักษารับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลา
บัญชีที่เกิดขึ้น 
 

การดอยคา 
บริษัทไดสอบทานการดอยคาของสินทรัพย เมื่อมีเหตุการณหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ที่เปนขอบงชี้วา มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอาจจะไมไดรับคืน เมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย 
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายทันที
เมื่อเกิดขึ้น 
 

รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ คํานวณโดยการเปรียบเทียบ
จากสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไวในงบกําไรขาดทุน 
 

3.10 สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย 
สินทรัพยจัดเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย เมื่อมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย
มิใชมาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป และสินทรัพยดังกลาวจะตองมีไวเพื่อขายในทันทีในสภาพ
ปจจุบัน 
 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายประกอบดวย อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเปนสมาชิกสนามกอลฟ ซ่ึงแสดง
ดวยราคาทุนหรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ขาดทุนจากการดอยคา
บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการจําหนาย 
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3.11 สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม  
 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลาตามอายุ
การใชงานโดยประมาณของสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนี้ 
 

คอมพิวเตอรซอฟทแวร        5 ป 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนประกอบดวยคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
รอตัดจาย บริษัทจะทดสอบการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเปนประจําทุกปและเมื่อใดก็ตามที่มี 
ขอบงชี้วาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอาจดอยคา และตั้งคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 
 

3.12 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคาที่ซ้ือขาย
หลักทรัพยดวยเงินสด  
 

3.13 สัญญาเชาระยะยาว 
1) สัญญาเชาดําเนินงาน 

สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับ
ผูใหเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาดังกลาวจึงรับรูเปนคาใชจาย 
ในงบกําไรขาดทุนตามอายุของสัญญาเชา 

 

2) สัญญาเชาการเงิน 
สัญญาเชาซึ่งบริษัทไดรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพย
ยกเวนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพยที่เชา 
ในมูลคายุติธรรม ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชาพรอมกับภาระหนี้สินที่จะตองจาย คาเสื่อมราคา
ของสินทรัพยที่เชาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย 
ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดระยะเวลาของ
สัญญา ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินและคาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
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3.14 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทรับรูประมาณการหนี้สินในงบการเงิน เมื่อสามารถประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
และเปนภาระผูกพันในปจจุบัน ซ่ึงมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหบริษัทสูญเสียทรัพยากร 
ที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 
 

3.15 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
 

3.16 ภาษีเงินได 
บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 12 “ภาษีเงินได” มาใชปฏิบัติกอนวันที่มี
ผลใชบังคับ 

 

คาใชจายภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรทางภาษีเงินไดคูณดวยอัตราภาษีเงินไดตามกฎหมายตามที่
ประกาศใช ณ วันที่ในงบดุลและปรับปรุงดวยผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตามวิธีการบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

บริษัทไดตั้งภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีกับราคา
ตามฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินโดยใชอัตราภาษีที่กําหนด ณ วันที่ในงบดุล ภาษีเงินได 
รอการตัดบัญชีทางดานสินทรัพยจะรับรูเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะมีกําไรทางภาษี
ในอนาคตที่เพียงพอตอการนําผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน 

 

3.17 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหวางงวด 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยผลรวมของ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก โดยสมมติวาไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อ
หุนสามัญ และการใชสิทธิแปลงสภาพ ณ วันตนงวด ทั้งนี้ หุนสามัญเทียบเทาของบริษัทและบริษัทยอย 
ไดแก ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัท  
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3.18 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลให
เปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล รายการกําไรและขาดทุนที่เกิดการแปลงคา
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 

3.19 การบริหารความเสี่ยงและการปองกันความเสี่ยง 
บริษัทและบริษัทยอยไมมีการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารทางการเงินนอกงบดุล 
ที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 

เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน 
ในตราสารหนี้และตราสารทุน ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละ
รายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ 

 

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

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ 
บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 
 

3.21 ประมาณการทางบัญชี 
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจของ
ผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สิน 
ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวด รวมทั้งการแสดงรายไดและคาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวาการประมาณการ 
ของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตาง
ไปจากประมาณการนั้น  
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4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 137,598  144,096 127,598 139,096 
เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย และเงินฝากประจํา 280,890,195  55,245,413 275,939,655 45,504,031 
ตั๋วสัญญาใชเงินที่มีอายุคงเหลือไมเกินกวา 3 เดือน  279,000,000  250,000,000 260,000,000 220,000,000 
หัก  เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคา * (34,903,510)  (41,923,530) (34,866,932) (41,846,530) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 525,124,283  263,465,979 501,200,321 223,796,597 

 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคาไมตองแสดงเปน
สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน) 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินและตั๋วสัญญาใชเงินในนาม
บริษัทเพื่อลูกคาในงบดุลรวมจํานวน  34.90  ลานบาท และ 41.92 ลานบาทตามลําดับ และงบดุลเฉพาะจํานวน 34.87 
ลานบาท และ 41.85 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงบริษัทตองสงคืนเมื่อลูกคาทวงถาม 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากเพื่อซ้ือหลักทรัพยของลูกคาที่ไดรับโอนมา
จากบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 มียอดคงเหลือเพื่อซ้ือขายหลักทรัพย
จํานวน 25.72 ลานบาท และ 32.51 ลานบาท ตามลําดับ (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีเงินสดและ
ประเภทเครดิตบาลานซจํานวน 3,163 ราย และ 3,414 ราย ตามลําดับ) และมียอดคงเหลือสําหรับสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาจํานวน 1.31 ลานบาท และ 1.34 ลานบาท ตามลําดับ (ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาจํานวน 315 ราย 
และ 324 ราย ตามลําดับ) อยางไรก็ตาม เมื่อลูกคาดังกลาวไดนําสงสัญญาเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด แลว บริษัทจะโอนเงินฝากของลูกคารายที่นําสงสัญญากลับไปฝากยังบริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัดตอไป (ดูหมายเหตุขอ 6)  
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5. เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ 

5.1 ราคาทุน/ราคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรม 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 
 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนชั่วคราว     
หลักทรัพยเพื่อคา     

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 17,568,032 15,972,586 16,715,353 15,147,778 
ตราสารหนี้ - พันธบัตรรัฐบาล 1,336,020 1,338,902 - - 
ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน - - 193,145,402 194,607,064 
ตราสารหนี้ - ตั๋วสัญญาใชเงิน - - 79,632,843 79,859,847 
ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 51,431,520 52,267,009 111,538,528 112,713,359 

รวม 70,335,572 69,578,497 401,032,126 402,328,048 
บวก (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา (757,076) - 1,295,922 - 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา - สุทธิ 69,578,496 69,578,497 402,328,048 402,328,048 
     
หลักทรัพยเผื่อขาย     

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 17,940,000 20,020,000 17,940,000 7,930,000 
หลักทรัพยหุนทุน - หนวยลงทุน 40,650,105 44,613,411 40,650,105 43,548,105 

รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 58,590,105 64,633,411 58,590,105 51,478,105 
บวก คาเผื่อการปรับมูลคา 3,963,307 - 2,898,000 - 
บวก (หัก)  คาเผื่อการดอยคา          2,080,000 - (10,010,000) - 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ 64,633,412 64,633,411 51,478,105 51,478,105 
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 134,211,908 134,211,908 453,806,153 453,806,153 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 
 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนระยะยาว     
หลักทรัพยเผื่อขาย     

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน - - 3,206,558 3,204,225 
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา - - (2,333) - 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ - - 3,204,225 3,204,225 
     เงินลงทุนทั่วไป     

หุนสามัญ 178,298,668 148,151,923 178,298,668 156,575,359 
หุนบุริมสิทธิ 125,000 125,000 125,000 125,000 

รวม 178,423,668 148,276,923 178,423,668 156,700,359 
หัก  คาเผื่อการดอยคา (30,146,745) -  (21,788,312) - 
รวมเงินลงทุนทั่วไป  - สุทธิ 148,276,923 148,276,923 156,635,356 156,700,359 
รวมเงินลงทุนระยะยาว  - สุทธิ 148,276,923 148,276,923 159,839,581 159,904,584 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ 282,488,831 282,488,831 613,645,734 613,710,737 

 

ในระหวางป 2551 บริษัทไดทําขอตกลงกับบริษัทหลักทรัพย Thanh Cong Securities Company J.S.C 
(“TCSC”) ซ่ึงเปนบริษัทหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม เพื่อที่จะลงทุนในสัดสวนรอยละ 25 ของหุนที่มีอยู
ของ TCSC โดยบริษัทมีสิทธิในการลงทุนเพิ่มทั้งหมดไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ตอมาเมื่อวันที่  
3 มีนาคม 2552 บริษัทไดลงนามซื้อหุนในสัญญาผูถือหุนกับผูถือหุนรายอื่นของ TCSC และลงนามใน
สัญญาซื้อหุนกับ TCSC โดยบริษัทไดชําระคาหุนของ TCSC เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 จํานวน 156 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 18.88 ของหุนที่ออกแลวทั้งหมดของ TCSC ซ่ึงบริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาว
เปนเงินลงทุนทั่วไป 

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2552 มีมติอนุมัติใหบริษัท จําหนาย
เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย Thanh Cong Securities Company J.S.C. ซ่ึงประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยในประเทศเวียดนาม ปจจุบันบริษัทถือหุนอยูรอยละ 18.88 ใหแกบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมของ บริษัทในราคา 161.24 ลานบาท (ราคาทุน 156 ลานบาท) ทั้งนี้ไดมอบอํานาจ
ใหฝายจัดการพิจารณารายละเอียดและดําเนินการขายหุนตามมติที่ไดรับอนุมัติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
บริษัทยังไมมีการขายหุนดังกลาวออกไป 
 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2553 มีมติใหมอนุมัติใหบริษัท
จําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย TCSC ใหแกบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทรวมของบริษัท ในราคา 147.66 ลานบาท ทั้งนี้ไดมอบอํานาจใหฝายจัดการพิจารณารายละเอียดและ
ดําเนินการขายหุนตามมติที่ไดรับอนุมัติตอไป โดย ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2553 บริษัทยังไมมีการขายหุน
ดังกลาวออกไป อยางไรก็ตาม บริษัทไดตั้งคาเผื่อการปรับมูลคาไวแลว  เปนจํานวน  8.36  ลานบาท 
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5.2 กําไร (ขาดทนุ) จากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
  2553  2552  2553  2552 
 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
  บาท  บาท  บาท  บาท 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงัไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา (1,307,045) 805,257 (1,307,045) 805,257 
กําไรจากการขายหลักทรัพยเพื่อคา 368,427 9,794,537 368,427 9,794,537 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไป (8,358,340)      - (8,358,340)     - 
โอนกลับขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากหลักทรัพยเผื่อขาย 8,580,000 910,000 8,580,000 910,000 
รวม (716,958) 11,509,794 (716,958) 11,509,794 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2553 2552 2553 2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา (2,052,998) (1,268,128) (2,052,998) (1,268,128) 
กําไรจากการขายหลักทรัพยเพื่อคา 2,896,672 12,888,056 2,896,672 12,888,056 
กําไรจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย    - 625,724            -    625,724 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไป (8,358,433)      - (8,358,433)     - 
โอนกลับขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการดอยคาของ     

หลักทรัพยเผื่อขาย 12,090,000 1,365,000 12,090,000 1,365,000 
ขาดทุนจากการขายสัญญาซื้อขายลวงหนา    - (4,500)            - (4,500) 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย    - 11,046            -       475,652 
รวม 4,575,241 13,617,198 4,575,241 14,081,804 
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5.3 ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2553 2552 2553 2552 
 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบี้ยรับ 734,462  547,573  734,462  547,573 
เงินปนผล 340,865  73,624  340,865  73,624 
รวม 1,075,327  621,197  1,075,327  621,197 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2553 2552 2553 2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบี้ยรับ 1,840,151  3,126,156  1,840,151  3,126,156 
เงินปนผล 458,600  73,624  41,934,650  73,624 
รวม 2,298,751  3,199,780  43,774,801  3,199,780 

 

5.4  ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหนายของตราสารหนี้แยกตามระยะเวลาที่จะถึงกําหนดชําระ 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2553  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 
 ถึงกําหนดชําระภายใน  ถึงกําหนดชําระภายใน 
 1 ป  2 - 5 ป  รวม  1 ป  2 - 5 ป  รวม 
เงินลงทุนช่ัวคราว          
ตราสารหนี้เพ่ือคา          
ตราสารหนีพ้ันธบัตรรฐับาล -  1,336,020      1,336,020      - -  - 
ตราสารหนี ้- ตั๋วแลกเงนิ -  -            -  193,145,402 -  193,145,402 
ตราสารหนี-้ ตั๋วสัญญาใชเงิน -  -            -  79,632,843 -  79,632,843 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 49,364,237 2,067,283  51,431,520  111,538,528 -  111,538,528 
บวก  (หัก) คาเผื่อการปรับมูลคา 827,410      10,960  838,370  2,863,497 -  2,863,497 
รวม - สุทธิ 50,191,647 3,414,263  53,605,910  387,180,270 -  387,180,270 

          
เงินลงทุนระยะยาว          
ตราสารหนี้เผ่ือขาย          
ตราสารหนี้ภาคเอกชน -  -            -  3,206,558 -  3,206,558 
หัก   คาเผื่อการปรับมูลคา -  -            -  (2,333) -  (2,333) 
รวม - สุทธิ -  -            -  3,204,225 -  3,204,225 

รวมตราสารหนี้ - สุทธ ิ 50,191,647 3,414,263  53,605,910  390,384,495 -  390,384,495 
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5.5 สวนเกนิทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมลูคาเงินลงทุนที่รับรูในสวนของผูถือหุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดยกมาตนงวด/ป  1,923,074  (4,123,363)  2,171,750  (3,670,622) 
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด/ป         

จากการปรับปรุงภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (266,910)  (1,947,457)  (266,910)  (1,947,457) 
จากการตีราคาเงินลงทุน 1,065,307  8,268,782  1,065,307  8,268,782 
จากการขายเงินลงทุน 2,333  (478,953)  2,333  (478,953) 
จากการรับรูสวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทรวม (164,006)  204,065      -    - 

ยอดคงเหลือสิ้นงวด/ป 2,559,798  1,923,074  2,972,480  2,171,750 

 
5.6 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับ

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้ 
 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

 ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ 
 ราคาตามบัญช ี ยุติธรรม การดอยคา ราคาตามบัญช ี ยุติธรรม การดอยคา 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
หุนสามัญ 21,789,274 869 21,788,405 21,789,274 962 21,788,312 

 21,789,274 869 21,788,405 21,789,274 962 21,788,312 

 
6. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ซ่ึงเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้ 

 
 

 งบการเงินรวม 
ชื่อบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 

 กิจการ หลักทรัพย ณ วันท่ี  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  ท่ีลงทุน 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2553  2552 2553 2552 2553  2552  2553  2552 
   ลานบาท   ลานบาท  รอยละ รอยละ ลานบาท   ลานบาท   ลานบาท   ลานบาท  

บริษัทรวม               
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 1,838  1,538 49.54 49.45 1,087.5 937.5 1,093.0 967.4 

รวม        1,087.5 937.5 1,093.0 967.4 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ชื่อบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 
 กิจการ หลักทรัพย ณ วันท่ี  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  ท่ีลงทุน 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2553  2552 2553 2552 2553  2552  2553  2552 
   ลานบาท   ลานบาท  รอยละ รอยละ ลานบาท   ลานบาท   ลานบาท   ลานบาท  

บริษัทยอย         
บริษัทหลักทรัพยจัดการ   ใหบริการจัดการ            
   กองทุนรวม ซีมิโก จํากัด   กองทุนรวมและ           

  กองทุนสวนบุคคล หุนสามัญ 120  120 100 100 120  120 38.9 51.2 
หัก  คาเผื่อการดอยคา       (81.1) (68.8) - - 

       38.9 51.2 38.9 51.2 

บริษัทรวม          
บริษัทหลักทรัพยเคที ซีมิโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 1,838 1,538 49.54 49.45 1,087.5  937.5 1,093.0 967.4 

รวม - สุทธิ       1,126.4  988.7 1,131.9 1,018.6 

 
สรุปขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมมีดังตอไปนี้ 
 

 ณ วันที่   ณ วันที่  
 30 มิถุนายน 2553  31 ธันวาคม 2552 
 ลานบาท  ลานบาท 

สินทรัพยรวม 4,008.7  3,386.5 
หนี้สินรวม 2,130.9  1,759.5 
สินทรัพยสุทธ ิ 1,877.8  1,627.0 

    
 สําหรับไตรมาส  สําหรับไตรมาส 
 สิ้นสุดวันที่   สิ้นสุดวันที่  
 30 มิถุนายน 2553  30 มิถุนายน 2552 
 “ยังไมไดตรวจสอบ”  “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 ลานบาท  ลานบาท 

รายไดรวม 313.4   289.0 
กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส 34.3  36.7 
สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 17.0  21.3 



 
- 21 - 

 

 
 สําหรับงวดคร่ึงป  สําหรับงวดคร่ึงป 
 สิ้นสุดวันที่   สิ้นสุดวันที่  
 30 มิถุนายน 2553  30 มิถุนายน 2552 
 “ยังไมไดตรวจสอบ”  “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 ลานบาท  ลานบาท 

รายไดรวม 574.4  322.7 
กําไรสุทธิสําหรับงวดครึ่งป 35.0  25.4 
สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 17.3                15.8 

 

ในระหวางป 2551 บริษัทมีแผนรวมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจ
หลักทรัพยรวมกัน โดยกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนบริษัทรวมลงทุน โดยตามแผน
ดังกลาวบริษัทจะลงทุนในบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ไมเกินรอยละ 50 ของทุนที่ออกและเรียกชําระ
ของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

 

ในระหวางป 2551 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ในสัดสวนรอยละ 48.81       
ของทุนที่ออกและเรียกชําระตามแผนรวมลงทุนดังกลาว ซ่ึงเปนผลใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด  
มีฐานะเปนบริษัทรวมของบริษัท  

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ไดทําขอเสนอเพื่อซ้ือธุรกิจของบริษัท 
ตามแผนรวมลงทุนดังกลาว ซ่ึงประกอบดวยการซื้อสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานไดแก ระบบขอมูล
สารสนเทศ อุปกรณ รวมทั้งเงินมัดจําตางๆ และการรับโอนบัญชีลูกคาและพนักงานของบริษัท (รวมเรียกวา 
“ธุรกิจ”) โดยบริษัทจะไดรับเงินจํานวน 500 ลานบาท จากบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนการตอบ
แทนภายในระยะเวลา 3 ป นอกจากนี้ บริษัทยังจะไดรับเงินอีกจํานวนหนึ่งจากการโอนลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นไปยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ประมาณ 700 ลานบาท ทั้งนี้
มูลคาของลูกหนี้ที่โอนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว ณ วันที่โอนซึ่งการโอนธุรกิจ
และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 2/2552 ของบริษัทแลวเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552  

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2552 ไดมีมติอนุมัติใหลงทุนเพิ่มในหุน
สามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด จํานวน 50 ลานหุนในราคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงิน                
500  ลานบาท   รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้นที่บริษัทจะลงทุน 92,169,000 หุน มูลคารวมของเงินลงทุนคิดเปนเงิน 
937.51 ลานบาท หรือรอยละ 49.45 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด บริษัทไดจายชําระเงินคาหุน
ดังกลาวทั้งจํานวนในวันที่ 27 เมษายน 2552 
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ตอมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาผูถือหุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
และลงนามในสัญญาโอนสินทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยการโอนดังกลาวแลวเสร็จใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 สําหรับสถานะของบริษัทหลังจากการโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภท
บัญชีมารจิ้นแลว บริษัทจะยังคงสถานะเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน โดยธุรกรรมสวนใหญจะเปน
การลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ไมเปนการแขงขันกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก 
จํากัด 
 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจไปยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยบริษัท
ไดรับคาตอบแทนสําหรับธุรกิจดังกลาวเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ไดรับเงิน
จํานวน 300 ลานบาท สวนที่เหลืออีก 200 ลานบาท จะไดรับชําระภายใน 3 ป โดยใชผลการดําเนินงาน (กําไรกอน
หักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และ คาตัดจําหนาย (“EBITDA”)) ของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปน
เกณฑ โดยบริษัทจะไดเงินตามสัดสวนของ EBITDA ของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ที่ทําไดจริง รวม 3 
ป กับเกณฑ EBITDA ที่ตั้งไวรวม 3 ป จํานวน 1,000 ลานบาท แตทั้งนี้ยอดที่จะไดรับชําระทั้งหมดไมเกิน 
200 ลานบาท โดยบริษัทจะไดรับชําระภายใน 3 ป เร่ิมจากป 2552 และมีเงื่อนไขตามลําดับ ดังนี้ 
 

1) บริษัทจะรับชําระเงินจํานวน 60 ลานบาท ภายใน 15 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย 
เคที ซีมิโก จํากัด มีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2552 ซ่ึงมีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และ         
คาตัดจําหนาย ("EBITDA") ไมนอยกวา 250 ลานบาท (ไมรวมรายการพิเศษจากรายการชดเชยพนักงาน
เนื่องจากโครงการโอนธุรกิจหลักทรัพย และรายการตั้งหนี้สูญเพิ่มจากการเสื่อมคาของหลักประกันที่ไดมา
กอนวันที่ 15 กันยายน 2551) หาก EBITDA ต่ํากวา 250 ลานบาทใหยกยอดที่จะรับชําระในป 2552 ไปรวม
กับป 2553 ทั้งนี้ในกรณีมิไดโอนกิจการตั้งแตตนป กําหนดใหจํานวนเงินที่จะรับชําระของป 2552 และ 
EBITDA ใหคิดตามสัดสวน (Pro-rate) ตามระยะเวลาที่โอนธุรกิจมา  

 

2) บริษัทจะรับชําระอีก 70 ลานบาท ภายใน 15 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย 
เคที ซีมิโก จํากัด มีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2553 หาก EBITDA ไมนอยกวา 350 ลานบาท หาก EBITDA 
ต่ํากวา 350 ลานบาทใหยกยอดที่จะชําระสําหรับป 2553 ไปรวมกับป 2554 ทั้งนี้ ในกรณี ป 2552 
บริษัทไมไดรับชําระเงินจํานวน 60 ลานบาทสําหรับป 2552 และยกมาป 2553 บริษัทจะรับชําระเงินภายใน 
15 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2553 หาก EBITDA ป 2552 ถึง ป 2553 
รวม 2 ป ไมต่ํากวา 600 ลานบาท และหาก EBITDA ต่ํากวานี้ ใหยกยอดที่จะชําระไปรวมกับป 2554 
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3) บริษัทจะรับชําระเงินสวนที่เหลืออีก 70 ลานบาท ภายใน 15 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนบริษัท

หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด มีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2554 หาก EBITDA ของบริษัทหลักทรัพย เคที 
ซีมิโก จํากัด ไมนอยกวา 400 ลานบาท และหาก EBITDA ต่ํากวานี้ การรับชําระเงินจะใชเกณฑตอไปนี้คือ  
 

ณ ส้ินป 2554 หากมีปใดปหนึ่งมีการคางชําระ การจายชําระเงินสวนที่เหลือจะจายชําระภายใน 15 วันนับจาก
วันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2554 โดยใชเกณฑชําระตามสัดสวนคือ (ก) รวมยอด 
EBITDA ที่เกิดขึ้นจริงของป 2552 - 2554 รวม 3 ป เปรียบเทียบกับ (ข) ประมาณการรวม 3 ป จํานวน 
1,000 ลานบาท โดยบริษัทจะไดรับชําระตามสัดสวนที่เกิดขึ้นจริงหักดวยยอดเงินที่ไดรับชําระแลวแต
ทั้งนี้ยอดที่จะไดรับชําระทั้งหมดไมเกิน 200 ลานบาท 
 

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้น ซ่ึงมีมูลคา ณ วันโอน
จํานวน 834 ลานบาท ใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยบริษัทไดรับคาตอบแทน ณ วันโอน
จํานวน 687 ลานบาท สําหรับคาตอบแทนสวนที่เหลือจํานวน 147 ลานบาท บริษัทไดรับชําระในเดือน
มิถุนายน 2552 จํานวน 125 ลานบาท และในเดือนกรกฎาคม 2552 จํานวน 22 ลานบาท ซ่ึงลูกหนี้ดังกลาว
ไดเซ็นสัญญาเปดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เรียบรอยแลว (ดูหมายเหตุขอ 7) 

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด มีมติอนุมัติ
ใหลดผลขาดทุนสะสมจํานวน 353,524,000 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทรวมและทุนที่ชําระแลว
จาก 1,864,000,000 บาท เปน 1,537,800,000 บาท โดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว จากมูลคาหุนละ 10 บาท เปน
มูลคาหุนละ 8.25 บาท และโอนสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 27,324,000 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม
ดังกลาว และมีการอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทรวม เพื่อใหสอดคลองกับ 
การลดทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทรวม ตอมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนของบริษัทรวมครั้งที่ 3/2552 ไดพิจารณาอนุมัติเร่ืองดังกลาวแลว และบริษัทรวมไดจดทะเบียน 
ลดทุนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทรวมกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2552  

 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 บริษัทไดลงนามในสัญญาโอนสินทรัพยฉบับแกไขครั้งที่ 1 กับบริษัทหลักทรัพย       
เคที ซีมิโก จํากัด โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการรับชําระเงินสวนที่เหลืออีก 200 ลานบาท ในสัญญาโอน
สินทรัพย ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 ดังกลาวดังนี้  
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กรณีการโอนธุรกิจและสินทรัพยไมไดทําตั้งแตตนป 2552 ประมาณการ EBITDA ที่กําหนดไว
สําหรับป 2552 จํานวน 250 ลานบาท ใหคํานวณตามสัดสวน (Pro-rated) ตามระยะเวลาที่เหลือนับจากวันที่
โอนธุรกิจและสินทรัพย (“Pro-rated 2009 EBITDA”) โดยจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับชําระสําหรับป 2552 
จะคํานวณ ดังนี้ 

 

ก) กรณีที่ EBITDA ที่ทําไดจริงนอยกวาประมาณการ EBITDA ที่คํานวณตามสัดสวนดังกลาว ใหยกยอด 
EBITDA ที่ทําไดจริงของป 2552ไปรวมคํานวณในป 2553  

 

ข) กรณีที่ EBITDA ที่ทําไดจริงเทากับหรือมากกวาประมาณการ EBITDA ที่คํานวณตามสัดสวน
ดังกลาว บริษัทจะไดรับชําระเงินสําหรับป 2552 เทียบตามสัดสวนระหวาง EBITDA ที่ทําไดจริงกับ
ประมาณการ EBITDA ที่กําหนดไวสําหรับป 2552 จํานวน 250 ลานบาท แตทั้งนี้ ยอดที่จะไดรับ
ชําระทั้งหมดไมเกิน 60 ลานบาท 

 

สําหรับเงินที่ไดรับจํานวน 300 ลานบาท เมื่อมีการโอนธุรกิจบริษัทรับรูกําไรจากการโอนสินทรัพยและ
ธุรกิจใหแกบริษัทรวมจํานวน  185.51 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 อยางไรก็ตามในงบการเงินรวม บริษัทรับรูกําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวมใน
งบกําไรขาดทุนรวมจํานวน 93.78 ลานบาท ตามสัดสวนการถือหุนของบุคคลภายนอกในบริษัทรวมในอัตรา
รอยละ 50.55 ที่เหลือแสดงเปน “กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู” ในงบดุลรวม 
จํานวน 91.73 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทจะรับรู “กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแก บริษัทรวมรอรับรู” 
ดังกลาวเปนรายได เมื่อบริษัทมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง และเมื่อบริษัทรวมคํานวณคาเสื่อมราคา
หรือมีการขายสินทรัพยที่รับโอนจากบริษัทออกไปใหกับบุคคลภายนอก นอกจากนั้นในระหวางปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทรวมมีการคํานวณคาเสื่อมราคาและขายสินทรัพยที่รับโอนจากบริษัทบางสวน
ออกไปใหกับบุคคลภายนอก บริษัทจึงตัดรายการกําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวม 
รอรับรู และรับรูเปนกําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวมจํานวน 9.13 ลานบาท ดังนั้น 
ทําใหบริษัทมีกําไรจากการโอนทรัพยสินและธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอการรับรูซ่ึงเกิดจากสวนที่ไดรับ 
จากการโอนธุรกิจจํานวน 82.60 ลานบาท 
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สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2552 ในงบการเงินเฉพาะ บริษัทบันทึกกําไรจากการโอนสินทรัพยและ
ธุรกิจใหแกบริษัทรวมเพิ่มเติมจํานวน 58.18 ลานบาท และบันทึกผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคางรับจาก
บริษัทรวมดวยจํานวนเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนในการโอนธุรกิจ
จํานวน 200 ลานบาท ที่จะไดรับเพิ่มเติมจากบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมสามารถทํากําไรกอนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (“EBITDA”) สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดตาม
เงื่อนไข อยางไรก็ตาม ในงบการเงินรวมบริษัทรับรูกําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวม
ในงบกําไรขาดทุนรวมจํานวน 29.41 ลานบาท ตามสัดสวนการถือหุนของบุคคลภายนอกในบริษัทรวม ใน
อัตรารอยละ 50.55 ที่เหลือจํานวน 28.77 ลานบาทโดยแสดงเปน กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแก
บริษัทรวมรอรับรูเพิ่มเติม ดังนั้นงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จึงแสดงยอดกําไรจากการโอน
สินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรูเปนจํานวน 111.37 ลานบาท  
 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 บริษัทไดรับคาตอบแทนสําหรับการขายธุรกิจตามเงื่อนไขสําหรับป 2552 
จํานวน 58 ลานบาท จากบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด แลว เนื่องจาก EBITDA ที่ทําไดจริงของ
ป 2552 มากกวา Pro-rated 2009 EBITDA 

 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 บริษัทไดลงทุนเพิ่มเติมในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก 
จํากัด จํานวน 18,181,800 หุน ในราคาที่ตราไวหุนละ 8.25 บาท รวมเปนเงิน 149.99 ลานบาท ทําให
สัดสวนการถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากรอยละ 49.45 เปนรอยละ 49.54 คิดเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 
110.35 ลานหุนมูลคารวม 1,087.5 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
 
สําหรับงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทรวมมีการคํานวณคาเสื่อมราคาและขาย
สินทรัพยที่รับโอนจากบริษัทบางสวนออกไปใหกับบุคคลภายนอก บริษัทจึงบันทึก “กําไรจากการโอน
สินทรัพย ธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู” เปนกําไรเพิ่มขึ้นจํานวน 4.4 ลานบาท ดังนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
2553 จึงแสดงยอดกําไรจากการโอนทรัพยสินและธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอการรับรูคงเหลือเปนจํานวน 
106.98 ลานบาท 
 



 
- 26 - 

 

 
7. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และดอกเบี้ยคางรบั - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 
ดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 บาท  บาท 
ลูกหนี้อ่ืน    
ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี 131,611,293  131,611,293 
ลูกหนี้ผอนชําระ 7,091  53,283 
ลูกหนี้อ่ืน 159,106,703  170,401,841 

รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 290,725,087  302,066,417 
หัก  คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ 8) (287,978,157)  (286,481,115) 
รวม 2,746,930  15,585,302 

 

บริษัทไดจัดชั้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เขาเกณฑการจัดชั้นตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ืองการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ 
ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพยที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ 
กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544 ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2553 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 
 ลูกหนี้ธุรกิจ คาเผื่อหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้ธุรกิจ ลูกหนี้ธุรกิจ คาเผื่อหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้ธุรกิจ 
 หลักทรัพย จะสูญที่ตั้ง หลักทรัพย หลักทรัพย จะสูญที่ตั้ง หลักทรัพย 
 และดอกเบี้ยคางรับ โดยบรษิัท และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธ ิ และดอกเบี้ยคางรับ โดยบรษิัท และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธ ิ
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลหนี้จัดชัน้ต่ํากวา       
มาตรฐาน 2,746,930 - 2,746,930 15,585,302 - 15,585,302 

มูลหนี้จัดชัน้สงสัย 287,978,157 (287,978,157) - 286,481,115 (286,481,115) - 

รวม 290,725,087 (287,978,157) 2,746,930 302,066,417 (286,481,115) 15,585,302 
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มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน และมูลหนี้จัดชั้นสงสัย (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ) แยกตาม
อายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้ 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 บาท  บาท 
มากกวา 9 เดือน ถึง 12 เดือน          - 100,744,438 
มากกวา 1 ป ถึง 3 ป 282,551,947 193,114,964 
มากกวา 3 ป ขึ้นไป 8,173,140 8,207,015 
รวม 290,725,087 302,066,417 

 
8. คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 บาท  บาท 
ยอดตนงวด/ป 286,481,115 250,726,115 
บวก หนี้สงสัยจะสูญ  1,497,042 35,755,000 
ยอดปลายงวด/ป (ดูหมายเหตุขอ 7) 287,978,157 286,481,115 

 
 



 
- 28 - 

 

 

9. สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ลดลงจากการขาย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ใหบริษัทรวม  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      ในระหวางงวด  30 มิถุนายน 
 2552        2553 

 บาท  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    3,192,089 

 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ลดลงจากการโอน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      สินทรัพยให  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      บริษัทรวม  30 มิถุนายน 
 2551      ในระหวางงวด  2552 
       (ดูหมายเหตุขอ 6)   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน          

สวนปรับปรุงอาคารเชา 97,004,137     -  (2,929,119) (92,062,182)  2,012,836 
อุปกรณสํานักงาน 284,051,480 125,896 (46,264,770) (227,326,571)  10,586,035 
ยานพาหนะ 51,466,234     -     - (50,532,204)  934,030 
เครื่องตกแตงระหวางติดต้ัง 2,838,971 1,886,650 (2,811,611) (783,188)  1,130,822 

รวมราคาทุน 435,360,822 2,012,546 (52,005,500) (370,704,145)  14,663,723 

      
คาเสื่อมราคาสะสม       

สวนปรับปรุงอาคารเชา (73,400,762) (3,842,231) 2,361,190 74,018,152  (863,651) 
อุปกรณสํานักงาน (255,666,321) (7,849,539) 44,171,467 210,834,781  (8,509,612) 
ยานพาหนะ (42,160,037) (2,112,270)     - 43,829,090  (443,217) 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม (371,227,120) (13,804,040) 46,532,657 328,682,023  (9,816,480) 

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 64,133,702     4,847,243 

      
คาเสื่อมราคาสําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   

2553  1,017,435 

2552  13,804,040 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ลดลงจากการขาย  โอนเขา (ออก)  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      ใหบริษัทรวม    ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      ในระหวางงวด    30 มิถุนายน 
 2552          2553 

 บาท  บาท  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      403,329 
       

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  ลดลงจากการโอน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่      สินทรัพยให  ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม      บริษัทรวม  30 มิถุนายน 
 2551      ในระหวางงวด  2552 
       (ดูหมายเหตุขอ 6)   

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน          

สวนปรับปรุงอาคารเชา 94,991,301     - (2,929,119) (92,062,182)       - 
อุปกรณสํานักงาน 278,356,571 125,896 (46,264,770) (227,326,571)  4,891,127 
ยานพาหนะ 50,532,204     -     - (50,532,204)      - 
เครื่องตกแตงระหวางติดต้ัง 2,008,191 1,706,650 (2,811,611) (783,188)  120,042 

รวมราคาทุน 425,888,267 1,832,546 (52,005,500) (370,704,145) 5,011,169 
      
คาเสื่อมราคาสะสม       

สวนปรับปรุงอาคารเชา (72,736,740) (3,642,602) 2,361,190 74,018,152      - 
อุปกรณสํานักงาน (252,845,679) (7,027,428) 44,171,467 210,834,781 (4,866,859) 
ยานพาหนะ (41,809,455) (2,019,635)     - 43,829,090      - 

รวมคาเสื่อมราคาสะสม (367,391,874) (12,689,665) 46,532,657 328,682,023 (4,866,859) 

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 58,496,393     144,310 
      
คาเสื่อมราคาสําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   

2553  67,451 

2552  12,689,665 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีสวนปรับปรุง
อาคารเชาและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคา
สะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 4.87 ลานบาท และ 4.87 ลานบาท ตามลําดับ 
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10. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
 อายุการตัด  ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ลดลงจากการโอน  ยอดคงเหลือ 
 จําหนายคงเหลือ  ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  สินทรัพย  ปลายงวด 
           ใหบริษัทรวม 

ในระหวางงวด 
  

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

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

คอมพิวเตอรซอฟทแวร 1 - 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 

         

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 
 อายุการตดัจําหนาย ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ลดลงจากการโอน  ยอดคงเหลือ 
 คงเหลือ ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  สินทรัพย  ปลายงวด 

       ใหบริษัทรวม   
       ในระหวางงวด   
       (ดูหมายเหตุขอ 6)   
  บาท  บาท บาท บาท บาท  บาท 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย       
ประเภทจัดการกองทุนรวม - 803,836 - - - -  803,836 
ประเภทการจัดจําหนายสัญญา         

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

คอมพิวเตอรซอฟทแวร 1 - 5 ป 15,003,505 2,838,512 (1,652,606) (66,970) (15,398,331)  724,110 
รวม  19,591,998 2,838,512 (1,652,606) (66,970) (15,398,331)  5,312,603 

คาตัดจําหนายสําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน     
2553     723,658 

2552         1,652,605 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 
 อายุการตัด  ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ลดลงจากการโอน  ยอดคงเหลือ 
 จําหนายคงเหลือ  ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  สินทรัพย  ปลายงวด 
           ใหบริษัทรวม 

ในระหวางงวด 
  

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย    
ประเภทการจัดจําหนายสัญญา        

ซ้ือขายลวงหนา - 3,320,548 - - - - 3,320,548 
คอมพิวเตอรซอฟทแวร 1 - 5 ป 7 24,567 (834) - - 23,740 

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

       

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 
 อายุการตดัจําหนาย ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ลดลงจากการโอน  ยอดคงเหลือ 
 คงเหลือ ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  สินทรัพย  ปลายงวด 

       ใหบริษัทรวม   
       ในระหวางงวด   
       (ดูหมายเหตุขอ 6)   
  บาท  บาท บาท บาท บาท  บาท 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย       
ประเภทการจัดจําหนายสัญญา         

ซ้ือขายลวงหนา - 3,320,548 - - -   3,320,548 
คอมพิวเตอรซอฟทแวร 1 - 5 ป 14,201,457 2,811,611 (1,547,760) (66,970) (15,398,331)  7 

รวม  17,522,005 2,811,611 (1,547,760) (66,970) (15,398,331)  3,320,555 

คาตัดจําหนายสําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน    
2553    834 

2552    1,547,760 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมี
คอมพิวเตอรซอฟทแวร ซ่ึงตัดบัญชีหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยราคาทุนกอนตัดบัญชีของคอมพิวเตอร
ซอฟทแวรดังกลาวมีจํานวน 5.77 ลานบาท และ 5.77 ลานบาท ตามลําดับ 
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11. ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30มิถุนายน  31 ธันวาคม  30มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,236,635 2,264,432 2,236,635 2,264,432 
คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทุน 31,014,752  28,350,906  31,014,752  28,350,906 
ตัดจําหนายใบรับอนุญาตรับประกันการจําหนาย    -  732,877     -  732,877 
สํารองคาตอบแทนพิเศษ 10,133,676  8,491,060  10,133,676  8,491,060 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุ     

- หลักทรัพยเพื่อคา 398,861  391,894  398,861  391,894 
- หลักทรัพยเผื่อขาย    -  583     -  583 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 14,375,807  7,251,115  14,375,807  7,251,115 
สินทรัพยอื่น 35,446  35,446  35,446  35,446 
กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวม 26,743,662  27,843,201     -     - 
 84,938,839  75,361,514  58,195,177  47,518,313 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน        

- หลักทรัพยเพื่อคา 209,592  715,874  209,592  715,874 
- หลักทรัพยเผื่อขาย 1,510,827  724,500  1,510,827  724,500 

  ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 102,569  40,069  102,569  40,069 
 1,822,988  1,480,443  1,822,988  1,480,443 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 83,115,851  73,881,071  56,372,189  46,037,870 

 



 
- 33 - 

 

 
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษเีงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางป มดีังนี ้

 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2553 
บาท 

รายการท่ีรับรู 
ในงบกําไรขาดทุน 

บาท 

รายการที่รับรู 
ในสวนของผูถือหุน 

บาท 

ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2553 

บาท 
  (ดูหมายเหตุขอ 30)   

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 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุ       
    - หลักทรัพยเพื่อคา 391,894  6,967  -  398,861 
     - หลักทรัพยเผื่อขาย 583      -  (583)  - 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,251,115  7,124,692  -  14,375,807 
สินทรัพยอื่น 35,446      -  -  35,446 
กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวม 27,843,201  (1,099,539)  -  26,743,662 

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

        
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน       
     - หลักทรัพยเพื่อคา 715,874  (506,282)  -  209,592 
     - หลักทรัพยเผื่อขาย 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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 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี  

1 มกราคม 2552 
บาท 

รายการที่รับรูใน
งบกําไรขาดทุน 

บาท 

รายการที่รับรูใน
สวนของเจาของ 

บาท 

ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2552 

บาท 
  (ดูหมายเหตุขอ 30)   

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี         
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,417,187  (227,892)  -  2,189,295  
คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทุน 23,962,815  (305,558)  -  23,657,257  
ตัดจําหนายใบอนุญาตรับประกันการจําหนาย 3,317,808  (1,312,500)  -  2,005,308  
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุ        
    - หลักทรัพยเพื่อคา 1,235,391  (236,297)  -  999,094  
     - หลักทรัพยเผื่อขาย 1,223,540  -  (1,151,859)  71,681  
ขาดทุนสะสมทางภาษี 33,400,593  (16,651,939)  -  16,748,654  
สินทรัพยอื่น 74,034  (38,587)  -  35,447  
กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวม -  22,933,311  -  22,933,311  

 65,631,368  4,160,538  (1,151,859)  68,640,047  

         
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี         
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน        
     - หลักทรัพยเพื่อคา 553,329  (553,329)  -  -  
 553,329  (553,329)  -  -  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 65,078,039  4,713,867  (1,151,859)  68,640,047  
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี 

1 มกราคม 2553 
บาท 

รายการท่ีรับรู 
ในงบกําไรขาดทุน 

บาท 

รายการที่รับรู 
ในสวนของผูถือหุน 

บาท 

ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2553 

บาท 
  (ดูหมายเหตุขอ 30)   

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 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุ       
    - หลักทรัพยเพื่อคา 391,894  6,967  -  398,861 
     - หลักทรัพยเผื่อขาย 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        
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน       
     - หลักทรัพยเพื่อคา 715,874  (506,282)  -  209,592 
     - หลักทรัพยเผื่อขาย 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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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี  

1 มกราคม 2552 
บาท 

รายการที่รับรูใน
งบกําไรขาดทุน 

บาท 

รายการท่ีรับรูใน
สวนของเจาของ 

บาท 

ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2552 

บาท 
  (ดูหมายเหตุขอ 30)   

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี         
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,417,187  (227,892)  -  2,189,295  
คาเผื่อการดอยคาเงนิลงทุน 23,962,815  (305,558)  -  23,657,257  
ตัดจําหนายใบอนุญาตรับประกันการจําหนาย 3,317,808  (1,312,500)  -  2,005,308  
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุ        
    - หลักทรัพยเพื่อคา 1,235,391  (236,297)  -  999,094  
     - หลักทรัพยเผื่อขาย 1,223,540    -  (1,151,859)  71,681  
ขาดทุนสะสมทางภาษี 33,400,593  (16,651,939)  -  16,748,654  
สินทรัพยอื่น 74,034        (38,587)  -  35,447  

 65,631,368  (18,772,773)  (1,151,859)  45,706,736  

         
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี         
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน        
     - หลักทรัพยเพื่อคา 553,329  (553,329)  -  -  

 553,329  (553,329)  -  -  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 65,078,039  (18,219,444)  (1,151,859)  45,706,736  

 
12. สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย - สุทธิ 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะ 
 ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน
2553 
บาท 

ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 

2552 
บาท 

ที่ดิน 160,257,466  160,257,466 
สิทธิการเปนสมาชิกสนามกอลฟ 200,000  200,000 
 160,457,466  160,457,466 
หัก คาเผื่อการดอยคา (141,786)  (141,786) 
รวมสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายสุทธิ 160,315,680  160,315,680 

 

บริษัทรับโอนที่ดินและสิทธิการเปนสมาชิกสนามกอลฟจากลูกหนี้เพื่อชําระหนี้ตั๋วแลกเงินที่ครบกําหนด 
แตผูออกไมสามารถไถถอนคืนได ซ่ึงในขณะนี้บริษัทอยูในระหวางการจัดหาผูซ้ือ 
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13. สินทรัพยอ่ืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
คาที่ปรึกษาคางรับ    4,566,200    -     4,566,200   - 
ดอกเบี้ยคางรับ 312,997  1,179,820  310,651  1,123,361 
คาประกันจายลวงหนา 361,987  294,789  71,619  284,127 
คาบํารุงรักษาจายลวงหนา 477,578  12,336  -   - 
เงินมัดจําอื่น 832,102  832,102  472,827  472,827 
ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการจัดการกองทุนรวมคางรับ 722,590  616,565  -   - 
ผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคางรับจากบริษัทรวม 

(ดูหมายเหตุขอ 7) 
 
- 

  
58,180,804 

  
- 

  
58,180,804 

ภาษีเงินไดรอรับคนื 594,738  26,408,227  257,533  26,207,334 
ภาษีมูลคาเพิ่มรอรับคืน 2,514,477  2,202,871  -  - 
อื่นๆ 3,986,185  2,921,271  2,674,231  2,224,216 
รวม 14,368,854  92,648,785  8,353,061  88,492,669 

 
14. หุนกู 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูวงเงิน
ไมเกิน 2,000 ลานบาท อายุไมเกิน 7 ป เพื่อรองรับโอกาสในการบริหารเงินทุนและเพิ่มชองทางการดําเนิน
ธุรกิจ โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณารายละเอียดประเภทหุนกู 
ระยะเวลา และเงื่อนไขอื่นตามภาวะตลาดและความตองการใชเงินในภายหลัง ตลอดจนดําเนินการขออนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

ตอมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติปรับลดวงเงินหุนกูเดิม 
ซ่ึงไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 เปนวงเงิน 1,000 ลานบาท 
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเปนไปตามที่กําหนดไวเดิม  

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยังไมไดออกหุนกูดังกลาว 
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15. หุนกูอนุพันธ 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุนกู
อนุพันธของบริษัท ภายในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท อายุไมเกิน 5 ป โดยท่ีประชุมไดมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขในการเสนอขายหุนกู
อนุพันธแตละรุน ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ตามจําเปนที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาว  

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 การออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาวไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
บริษัทยังไมมีการออกหุนกูอนุพันธดังกลาว 

 
16. หนี้สินอื่น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
คาใชจายคางจาย 1,225,931  4,602,605  603,113  2,358,725 
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 5,159,089  5,440,527  4,995,102  5,350,145 
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 188,695  827,659  188,695  827,659 
เจาหนี้อื่น 5,344,196  5,344,196  5,344,196  5,344,196 
อื่นๆ 5,548,302  4,602,227  5,407,195  4,552,670 
รวม 17,466,213  20,817,214  16,538,301  18,433,395 
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17. ทุนเรือนหุน  

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติดังนี้ 
(1) อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกพนักงานบริษัทจํานวน 27,000,000 หนวย 
(2) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 27,000,000 บาท คิดเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 27,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 27,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกพนักงานของบริษัท 

(3) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 19,675,971 บาท คิดเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 19,675,971 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 19,675,971 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกผูถือหุน (ZMICO-W3) เนื่องจากการปรับอัตราการ
ใชสิทธิ 

(4) อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ตามขอ (2) และ ขอ (3) ขางตน จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,037,157,550 บาท เปนทุนจดทะเบียน 
1,083,833,521 บาทคิดเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 1,083,833,521 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 

บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ทุนจดทะเบียน
สวนที่สูงกวาทุนชําระแลวไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

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

สามัญจํานวน 249,938,390 หุน ซ่ึงสํารองไวสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออกใหแกกรรมการ
และพนักงานครั้งที่  3 และใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกพนักงานบริษัท                    
(ดูหมายเหตุขอ 19.1 ขอ 19.2  และขอ 19.3 ) เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุ 

(2) อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,083,833,521 บาท เปนทุนจดทะเบียน 833,895,131 บาท  คิดเปนจํานวนหุน
ทั้งสิ้น 833,895,131 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 

บริษัทไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดังกลาวและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทกับ
กระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนชําระแลวจํานวน 833,895,131 บาท  
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ 
มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซ่ึงคํานวณโดยการหารสวนของผูถือ
หุนดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว สุทธิดวยจํานวนหุนทุนซื้อคืน ณ วันที่ในงบดุลมีมูลคา
เทากับ 2.54 บาทตอหุน และ 2.52 บาทตอหุน ตามลําดับ  

 

18. หุนทุนซื้อคืน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติอนุมัติโครงการซื้อคืนหุนสามัญ
จํานวน 82,962,440 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด) โดยราคาที่
ซ้ือคืนเปนการซื้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเสนอซื้อจากผูถือหุนเปนการทั่วไปในราคา
เดียวกับที่ซ้ือในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวงเงินรวมไมเกิน 200 ลานบาท โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการซื้อหุนคืนตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2549  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีหุนสามัญที่ซ้ือคืนรวมจํานวน 53,872,000 หุน คิดเปนรอยละ 6.49 
ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติใหทําการซื้อหุนคืน มูลคารวมของ
หุนซื้อคืนคิดเปนจํานวนเงิน 199.99 ลานบาท  
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ไดอนุมัติการจําหนายหุนซื้อคืน 
ทั้งจํานวน 53,872,000 หุน โดยวิธีขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดระยะเวลาในการขาย
หุนซื้อคืนตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2552 และกําหนดราคาจําหนายไมต่ํากวา
รอยละ 85 ของราคาปดเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายกอนหนา 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดจําหนายหุนซื้อคืนทั้งหมดคืนสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จํานวน 53,872,000 หุน มูลคารวม 215.51 ลานบาท มีสวนเกินมูลคาจากการจําหนายหุนซื้อคืนจํานวน 
15.52 ลานบาท 
 

ตอมา เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อ
คืนหุนสามัญจํานวน 83,375,886 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว
ทั้งหมด) โดยเปนการซื้อคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในราคาไมเกินราคาปดถัวเฉลี่ย 5 วัน
ทําการกอนการซื้อหุนบวกดวยรอยละ 15 ของราคาปดถัวเฉลี่ยนั้น วงเงินในการซื้อหุนคืนไมเกิน 200 
ลานบาท โดยมีกําหนดระยะเวลาในการซื้อหุนคืนตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2552 
สวนระยะเวลาในการจําหนายหุนที่ซ้ือคืนจะพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัท ภายหลัง 6 เดือนนับ
จากวันที่ซ้ือหุนคืนเสร็จสิ้นแตไมเกิน 3 ป และกําหนดราคาจําหนายไมต่ํากวารอยละ 85 ของราคาปดเฉลี่ย 
5 วันทําการซื้อขายกอนการขายหุนซื้อคืน      
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เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2552 ซ่ึงไดรับการมอบหมายตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ไดอนุมัติการจําหนายหุนทุน
ซ้ือคืน จํานวน 9,087,100 หุน โดยวิธีขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ กําหนดระยะเวลาในการขาย
หุนซื้อคืนตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2555 กําหนดราคาจําหนายไมต่ํากวารอยละ 85 
ของราคาปดเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายกอนหนา 
 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 มีมติอนุมัติโครงการซื้อคืน 
หุนสามัญจํานวน 14,444,444 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 1.73 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด) 
โดยเปนการซื้อคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในราคาไมเกินราคาปดถัวเฉลี่ย 5 วันทําการกอนการ
ซ้ือหุนบวกดวยรอยละ 15 ของราคาปดเฉลี่ยนั้น วงเงินในการซื้อหุนคืนไมเกิน 26 ลานบาท โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการซื้อหุนคืนตั้งแตวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553  สวนระยะเวลาใน
การจําหนายหุนที่ซ้ือคืนจะพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัท ภายหลัง 6 เดือนนับจากวันที่ซ้ือหุนคืน
เสร็จสิ้นแตไมเกิน 3 ป และกําหนดราคาจําหนายไมต่ํากวารอยละ 85 ของราคาปดเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขาย
กอนการขายหุนซื้อคืน      
 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมีหุนสามัญที่ซ้ือคืนรวมจํานวน 16,718,200 หุน คิดเปนรอยละ 2.00 
ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติใหทําการซื้อหุนคืน มูลคารวมของ
หุนซื้อคืนคิดเปนจํานวนเงิน 33.79 ลานบาท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 : 9,087,100 หุน คิดเปนรอยละ 1.09 
และมีมูลคารวม 20.06 ลานบาท)  
 

19. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
19.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 

ในเดือนธันวาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 20,372,351 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมและผูถือหุน
ที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในอัตราสวน 4 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา กําหนด
ระยะเวลาการใชสิทธิ 5 ป ในราคาการใชสิทธิเทากับ 60 บาท ตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) 
ในอัตราสวนการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิคร้ังแรกไดหลังจากหนึ่งปนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (เร่ิมใชสิทธิคร้ังแรก
ไดในวันที่ 30 กันยายน 2548)  

 

สืบเนื่องจากการลดมูลคาที่ตราไวของหุนจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิปรับเปน 203,723,510 หนวย ดวยอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ  
1 หุนสามัญ ในราคาใชสิทธิเทากับ 6 บาทตอหุน  
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ตอมา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัทไดอนุมัติจาย   
เงินปนผลใหแกผูถือหุนเกินกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ เปนเงื่อนไขที่ทําใหบริษัทตองปรับราคา
การใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกผูถือหุนเพื่อรักษาผลประโยชน    
ตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม ดังนั้น ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลืออยู
จากการใชสิทธิภายหลังจากมติที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวจะไดรับการปรับสิทธิใหมเปน 1 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอ 1.09832 หุนสามัญ ในราคาการใชสิทธิเทากับ 5.463 บาทตอหุน 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือ
เปนจํานวน 201,214,034 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบกําหนดอายุแลวในวันที่ 6 พฤษภาคม 
2552 

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท            
โดยยกเลิกการออกหุนสามัญซึ่งสํารองไวสําหรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 17) 

 

19.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนกังานครั้งที่ 3 
ในเดือนธันวาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท อายุ 5 ป จํานวน 1,430,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ใหแก
กรรมการและพนักงานซึ่งมิใชกรรมการหรือพนักงานที่เคยไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจาก
บริษัทมากอนโดยไมคิดมูลคา โดยกําหนดราคาการใชสิทธิเทากับมูลคาหุนที่ตราไวในอัตราสวน 1 
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดตลอดระยะเวลา 5 ป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบกําหนดอายุในวันที่ 8 สิงหาคม 2552 

 

เนื่องจากการลดมูลคาที่ตราไวของหุนจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหจํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานครั้งที่ 3 ปรับเปน 14,300,000 หนวย ดวยอัตรา
การใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ในราคาใชสิทธิตามมูลคาที่ตราไวคือหุนละ 1 บาท 
และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 ที่ประชุมผูถือหุนประจําป  ของบริษัท อนุมัติจายเงินปนผลใหแก 
ผูถือหุนเกินกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ เปนเงื่อนไขที่ทําใหบริษัทตองปรับอัตราการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานครั้งที่ 3 เพื่อรักษา
ผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม ดังนั้นใบสําคัญแสดงสิทธิ
คงเหลืออยูจากการใชสิทธิภายหลังจากมติที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวจะไดรับการปรับสิทธิใหมเปน 
1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.09832 หุนสามัญ ในราคาการใชสิทธิตามมูลคาที่ตราไวคือหุนละ 1 บาท 
ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 13,790,400 หนวย ใหแก
กรรมการและพนักงานของบริษัทแลว และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 
509,600 หนวย การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมไดบันทึกเปนรายจายทางบัญชี 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปน
จํานวน 1,451,991 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบกําหนดอายุในวันที่ 8 สิงหาคม 2552 
 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
บริษัท โดยยกเลิกการออกหุนสามัญซึ่งสํารองไวสําหรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท ดงกลาว (ดูหมายเหตุขอ 17)     

 

19.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกพนกังานบริษัท 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทอายุ 5 ป จํานวน 27,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก
พนักงานของบริษัทโดยไมคิดมูลคา โดยกําหนดราคาการใชสิทธิเทากับมูลคาทางบัญชีตามงบการเงินที่
ผานการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 3.21 บาทตอหุน ในอัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดตลอดระยะเวลา 5 ป ตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว คือใชสิทธิไดรอยละ 50 ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม 2552 และใชสิทธิไดเต็มจํานวนตั้งแตวันที่ 31 
มีนาคม 2553 ซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 ตอมาในเดือนมีนาคม 2551 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิจํานวน 16,432,100 หนวย ใหแกพนักงานของบริษัทแลว และมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมได
จัดสรรคงเหลืออีกเปนจํานวน 10,567,900 หนวย การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมไดบันทึก
เปนรายจายทางบัญชี ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะครบกําหนดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 
 

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ยังไมมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2552 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปนจํานวน 
16,432,100 หนวย  
 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 มีมติใหยกเลิก
ใบสําคัญแสดงสิทธิเนื่องจากในปจจุบันบริษัทไดมีการโอนยายธุรกิจและพนักงานไปยังบริษัท
หลักทรัพยเคที ซีมิโก จํากัด และมีแผนการปรับโครงสรางบริษัท ดังนั้นการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จึงไมเปนการตอบสนองวัตถุประสงคเดิมอีกตอไป  โดยบริษัทไดยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2552 เปนตนไป 
 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
บริษัท โดยยกเลิกการออกหุนสามัญซึ่งสํารองไวสําหรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทดังกลาว (ดูหมายเหตุขอ 17) 
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20. เงินปนผลจาย  

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนบริษัทครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแก 
ผูถือหุนของบริษัทจากกําไรสะสมในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น จํานวน 412.18 ลานบาท 
(สุทธิจากหุนสามัญซื้อคืนจํานวน 9.09 ลานหุน) โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 15 พฤษภาคม 
2552 
 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2552 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล
ใหแกผูถือหุนของบริษัทจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 
จากกําไรสะสมในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น จํานวน 123.67 ลานบาท (สุทธิจากหุนสามัญ
ซ้ือคืนจํานวน 9.09 ลานหุน) โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 24 กันยายน  2552 
 

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

21. การจัดการสวนทุน 
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  
 

นอกจากนี้ ตามขอบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”) หมวด 300 
“สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดใหสมาชิกสามัญตองมีสวนของผูถือหุนไม
นอยกวา 100 ลานบาท สําหรับสมาชิกที่ทําธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ 
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เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย ใหหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ดังนั้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทจึงไมตองดํารง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิและสวนของผูถือหุนตามหลักเกณฑที่กําหนดดังกลาว 

 

นอกจากนี้ วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัท คือเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องของบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอ่ืน รวมถึง
เพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 
 

บริษัทยอย 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กน.20/2552 เร่ือง “การดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนของบริษัทจัดการ” กําหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคล 
ซ่ึงจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซึ่งไมไดจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ดํารงสวนของผูถือหุนไมต่ํากวา 20 ลานบาท 20 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ ทน.42/2552 เร่ือง “การทําประกันภัยความรับผิดของ
บริษัทจัดการและขอกําหนดสําหรับบริษัทจัดการในการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน” กําหนดใหบริษัท
จัดการกองทุนรวม  บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซึ่งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและบริษัทจัดการกองทุน
สวนบุคคลซึ่งไมไดจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ มีระดับเตือนภัยอยูที่ 30 ลานบาท 30 ลานบาท และ 15  
ลานบาท ตามลําดับ ในกรณีที่บริษัทไมสามารถดํารงเงินกองทุน ในระดับเตือนภัยไดตามที่กําหนด บริษัท
จะตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อให
มีสวนของผูถือหุนไมต่ํากวาระดับเตือนภัยดังกลาว โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 งบการเงินของบริษัทแสดงสวนของผูถือหุนจํานวน 38.9 ลานบาท และ 51.2 ลานบาท ตามลําดับ  
ซ่ึงบริษัทไดปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

นอกจากนี้ วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัท คือเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 
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22.  สวนเกินมูลคาหุน 

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

 

23. สํารองตามกฎหมาย 
ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอย
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคา 
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนรอยละ 13 
และรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 
24. สํารองหุนทุนซื้อคืน   

ตามมาตรา 66/1(2) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทาง
การเงินเมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบ
ปญหาทางการเงิน ทั้งนี้ตามบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 756/2547 ไดกําหนดหลักเกณฑสําหรับการซื้อ
หุนคืนโดยใหบริษัทตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจายซื้อหุนคืนจนกวาจะมี 
การจําหนายหุนที่ซ้ือคืนไดหมดหรือบริษัทลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนซื้อคืนที่จําหนายไมหมดแลวแต
กรณี นอกจากนี้ ตามหนังสือของสภาวิชาชีพที่ ส.สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 กําหนดใหบริษัท
ที่มีการซื้อหุนคืนตองมีกําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี และกรณีที่นํากําไร
สะสมไปจายเงินปนผล กําไรสะสมหลังการจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซื้อคืนที่คงเหลืออยูในบัญชี  
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองหุนทุนซื้อคืน 
ทั้งจํานวนแลว  (ดูหมายเหตุขอ 18) 
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25. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 1,126,210 2,698,794  1,126,210 2,698,794 
การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม 2,176,330 310,036 - - 
อื่น ๆ  - 582,799 - 582,799 
รวม 3,302,540 3,591,629 1,126,210 3,281,593 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจัดจําหนายหลักทรัพย - 44,800 - 44,800 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 4,566,200 5,208,050 4,566,200 5,208,050 
การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม  4,298,524 507,885 - - 
อื่น ๆ  - 1,491,464 - 1,491,464 
รวม 8,864,724 7,252,199 4.566,200 6,744,314 

 
26. คาธรรมเนียมและบริการจาย 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552 

 “ยังไมไดตรวจสอบ”  “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

คานายหนาจายใหแกตลาดหลักทรัพยฯ -  2,729,994  -  2,729,994 
ตัดจําหนายคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุน        
สวนบุคคล การจัดการกองทุนรวม         
และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา          124,658  124,658  -       - 

อื่น ๆ  1,438,603  370,969  565,307  69,485 
รวม 1,563,261  3,225,621  565,307  2,799,479 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

คานายหนาจายใหแกตลาดหลักทรัพยฯ -  7,892,043  -  7,892,043 
ตัดจําหนายคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุน        
สวนบุคคล การจัดการกองทุนรวม         
และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 247,945  247,945  -  - 

อื่น ๆ  2,924,574  1,040,442  1,129,224  563,509 
รวม 3,172,519  9,180,430  1,129,224  8,455,552 

 
27. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  

27.1 คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการ 
ซ่ึงดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทดวย ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 และวันที่ 
29 เมษายน 2553 ตามลําดับ และคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และ วันที่ 20 เมษายน 2552 
ตามลําดับ 

 

27.2 คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัส คารถและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพที่จายใหแกผูบริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่  
ทจ. 24/2552 เร่ือง ขอกําหนดเกี่ยวกับกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพยลงวันที่        
20 กรกฎาคม 2552 (ดูหมายเหตุขอ 2.6) 
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28. คาใชจายอื่น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

คารับรอง 136,957 798,400 105,640               793,898 
คาใชจายดานประชาสัมพันธ 1,218,860 1,534,188 951,438            1,302,941 
คาใชจายเดินทาง 513,247 1,087,379 407,050            1,080,614 
คาใชจายตลาดหลักทรัพย 705,033 1,604,051 705,033            1,604,051 
คาเครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงาน 58,673 528,026 2,005               484,481 
อื่น ๆ  852,391 4,466,167 612,201            4,237,840 
รวม 3,485,161 10,018,211 2,783,367            9,503,825 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

คารับรอง 218,866         2,407,690 148,401 2,398,424 
คาใชจายดานประชาสัมพันธ 1,443,010         2,986,745 972,938 2,627,999 
คาใชจายเดินทาง 829,200 3,554,761 687,611 3,548,606 
คาใชจายตลาดหลักทรัพย 999,107 2,843,357 999,107 2,843,357 
คาเครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงาน 177,848 2,912,536               15,593          2,822,888 
อื่น ๆ  2,316,839 9,060,905 1,668,424 8,576,462 
รวม 5,984,870 23,765,994 4,492,074 22,817,736 

 
29. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

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

 
สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
เปนจํานวนเงินประมาณ 0.10 ลานบาท และ 0.66 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เปนจํานวนเงินประมาณ 0.11 ลานบาท และ 0.07 ลานบาท ตามลําดับ 
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สําหรับงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
เปนจํานวนเงินประมาณ 0.18 ลานบาท และ 2.51 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ เปนจํานวนเงินประมาณ 0.22 ลานบาท และ 0.14 ลานบาท ตามลําดับ  

 
30. ภาษีเงนิไดนิตบิุคคล 

ตามพระราชกฤษฎีกา  ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร 
ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิไมเกิน 300 ลานบาท 
เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ดังนั้น บริษัทจึงไดใชอัตราภาษี 
รอยละ 25 ในการคํานวณคาใชจายภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการสําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2553 และ 2552 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวแลว 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอการตัดบัญชี  2,132,382 (15,286,359) 2,678,284 (38,219,670) 
รวม 2,132,382 (15,286,359) 2,678,284 (38,219,670) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอการตัดบัญชี     
(ดูหมายเหตุขอ 11) 9,501,690 4,713,867 10,601,229 (18,219,444) 
รวม 9,501,690 4,713,867 10,601,229 (18,219,444) 
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การกระทบยอดภาษีเงินไดและกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณดวยอัตราภาษีเงินได มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 8,003,712 76,344,814 (11,157,194) 146,786,340 
อัตราภาษี      25% , 30%      25% , 30%      25%  25% 
ผลคูณของกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดกับอัตราภาษี 
ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 

 
(2,000,927) 

 
(19,032,456) 

 
2,789,299 

 
(36,696,585) 

ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี     
แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี 4,133,309 3,746,097 (111,015) (1,523,085) 

ภาษีเงินได – รายได (คาใชจาย) 2,132,382 (15,286,359) 2,678,284 (38,219,670) 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (21,598,494) (10,798,494) (1,829,970) 65,594,780 
อัตราภาษี      25% , 30%      25% , 30%      25%  25% 
ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดกับอัตราภาษี 
ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 

 
5,399,624 

 
2,583,472 

 
457,493 

 
(16,398,695) 

ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี     
แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี 4,102,066 2,130,395 10,143,736 (1,820,749) 

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) (ดูหมายเหตุขอ 11) 9,501,690 4,713,867 10,601,229 (18,219,444) 
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31. การกระทบยอดกําไร (ขาดทนุ) ตอหุนปรับลด  
 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
   จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 2553  2552  2553  2552 2553 2552 
 บาท  บาท  หุน  หุน บาท บาท 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
กําไรสุทธิ 10,136,094  61,058,455  815,302,424  824,671,769  0.012  0.074 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 19) -  -  -  886,618  -  - 

กําไรตอหุนปรับลด            
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ            
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 10,136,094  61,058,455  815,302,424  825,558,387  0.012  0.074 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 จํานวนหุนสามัญ 
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  กําไรตอหุน 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 2553 2552 2553 2552  2553 2552 
 บาท บาท หุน หุน  บาท บาท 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
กําไรสุทธิ (8,478,910) 108,566,670 815,032,424 824,671,769  (0.010)  0.132 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด         

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 19) - - - 886,618  -  - 

กําไรตอหุนปรับลด         
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ         
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ (8,478,910) 108,566,670 815,032,424 825,558,387  (0.010)  0.132 

 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
   จํานวนหุนสามัญ  
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 2553  2552  2553  2552 2553 2552 
 บาท  บาท  หุน  หุน บาท บาท 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (12,096,804)  (6,084,627)  816,234,500  824,786,245  (0.015)  (0.007) 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 19) -  -  -  869,814  -  - 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด            
กําไร (ขาดทุน) ท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ            
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ (12,096,804)  (6,084,627)  816,234,500  825,656,059  (0.015)  (0.007) 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 จํานวนหุนสามัญ 
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2553 2552 2553 2552 2553  2552 
 บาท บาท หุน หุน บาท  บาท 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
กําไรสุทธิ 8,771,259 47,375,336 816,234,500 824,786,245  0.011  0.057 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด         

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 19) - - - 869,814  -  - 

กําไรตอหุนปรับลด         
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ         
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 8,771,259 47,375,336 816,234,500 825,656,059  0.011  0.057 

 
32. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลที่เกี่ยวของ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงเกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุน
และ/หรือมีกรรมการรวมกัน ฝายจัดการเห็นวานโยบายการกําหนดราคากับบุคคลที่เกี่ยวของ และกิจการที่เกี่ยวของกัน
ไดใชราคาซึ่งตอรองกันอยางอิสระที่ถือปฏิบัติเปนปกติในธุรกิจ รายการธุรกิจดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่  
31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 “ยังไมไดตรวจสอบ”  “ยังไมไดตรวจสอบ” 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษัทยอย         
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด        

เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุขอ 6) -  -  120,000,000  120,000,000 
เงินลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทยอย 44,613,411  43,548,105  44,613,411  43,548,105 
เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทยอย 25,485,934  24,618,407  25,485,934  24,618,407 
คาบริการจัดการกองทุนสวนบุคคลคางจาย -  -  8,189  7,823 
ลูกหนี้อื่น -  -  -       1,856 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 

 “ยังไมไดตรวจสอบ”  “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษัทรวม        
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด         

เงินลงทุนในบริษัทรวม (ดูหมายเหตุขอ 6) 1,093,044,841  967,321,816  1,087,504,850  937,505,000 
ลูกหนี้คาตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจ  
  (ดูหมายเหตุขอ 6) 

 
- 

  
58,180,804 

  
- 

  
58,180,804 

เจาหนี้คาซื้อหลักทรัพย     542,941  -        542,941  - 
เจาหนี้อื่น     680,289  -        680,289  - 
ลูกหนี้อื่น 723,687  248,573  723,687  248,573 

 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

       

บริษัทท่ีมีกรรมการรวมกัน        
Quam Limited        

เจาหนี้อื่น -       36,081  -       36,081 
Thanh Cong Securities Company J.S.C.        

เงินลงทุนในหุนสามัญ (ดูหมายเหตุขอ 5.1) 147,662,303  156,020,644  147,662,303  156,020,644 
ลูกหนี้คาที่ปรึกษาทางการเงิน 4,566,200  -  4,566,200  - 
ลูกหนี้อื่น 1,230,008  1,230,008  1,230,008  1,230,008 

 

รายการคากับบุคคลที่เกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 
และ 2552 มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  
 วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน  
 2553 2552 2553 2552  

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ”  

 บาท บาท บาท บาท  
บริษัทยอย       

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม       
ซีมิโก จํากัด      
รายจายคาบริการกองทุนสวนบุคคล - - 25,177 24,114 ตามสัญญาที่ตกลงกันในอัตรารอยละ 0.4 ตอป

ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
       (ดูหมายเหตุขอ 33.2) 

รายไดจากการเปนตัวแทนซื้อขายหนวย
ลงทุน 

- - - - 66,901 คิดอัตรารอยละ 0.15 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ
หนวยลงทุนที่จําหนายได 

      
รายไดอ่ืน - - - 25,000 ตามอัตราตอรองที่ตกลงกัน 25,000 บาท 

ตอเดือน 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  
 วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน  
 2553 2552 2553 2552  
 บาท บาท บาท บาท  

บริษัทรวม      
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด      

รายจายคาบริการ   450,000 300,000 450,000 300,000 ตามอัตราที่ตกลงกัน 150,000 บาทตอเดือน  
(ดูหมายเหตุขอ 33.4) 

รายจายคาเชา 148,509 99,006 148,509 99,006 ตามอัตราตอรองที่ตกลงกัน 49,503 บาทตอเดือน 
บริษัทที่เก่ียวของกัน      

บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน      
Quam Securities Company Limited     
คานายหนารับ      - 47,676       - 47,676 คิดคานายหนาจากมูลคาการซื้อขายรอยละ 0.25

สําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด 
    และ รอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับบัญชีซื้อขายผาน

อินเตอรเน็ต เปนอัตราปกติซึ่งคิดกับลูกคารายอื่น 
Quam Limited     

คาเชาสํานักงาน      287,637 -      287,637 - ตามอัตราที่ตกลงกัน HKD 22,941 ตอเดือน 
Thanh Cong Securities Company J.S.C.     

คาที่ปรึกษาทางการเงินรับ 1,126,210 2,395,378   1,126,210 2,395,378 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาทั้งหมด  
     USD 420,216 โดยแบงชําระ 12 งวด งวดละ  

    USD 35,018 

     

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  
 วันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน  
 2553 2552 2553 2552  

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ”  

 บาท บาท บาท บาท  
บุคคลที่เก่ียวของกัน     
คานายหนารับ  - 22,019 - 22,019 คิ ดค านายหน าจากมู ลค าการซื้ อขายในบัญชี

เงินสดรอยละ  0.25 ซึ่งเปนอัตราปกติซึ่งคิดกับ
ลูกคารายอื่น 

คานายหนารับจากการซื้อขายสัญญา     
     ซื้อขายลวงหนา - 8,100 - 8,100 คิดคานายหนาสัญญาละ 450 บาท 
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รายการคากับบุคคลที่เกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2553 และ 2552 มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  
 วันที ่30 มิถุนายน วันที ่30 มิถุนายน  
 2553 2552 2553 2552  
 บาท บาท บาท บาท  

บริษัทยอย      
บริษัทหลกัทรพัยจัดการกองทนุรวม       
ซีมิโก จํากัด      
รายจายคาบริการกองทนุสวนบุคคล - - 49,393 131,838 ตามสัญญาที่ตกลงกันในอัตรารอยละ 0.4  

     ตอป ของมูลคาสินทรพัยสุทธิของกองทนุ 
ลงทุนในกองทนุรวมทีบ่ริหารโดยบริษัทยอย - 20,625,724 - 20,625,724 ราคาตามมลูคาสินทรัพยสุทธิ 

   ไถถอนกองทุนรวมทีบ่ริหารโดยบริษัทยอย - 20,625,724 - 20,625,724 ราคาตามมลูคาสินทรัพยสุทธิ จํานวน 5 
ลานหนวย  

     หนวยละ 10.1279 บาท 
   ไถถอนเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล      
      ที่บริหารโดยบริษัทยอย - 135,000,000 - 135,000,000 ตามมูลคาเงินลงทุน  
รายไดจากการเปนตัวแทนซื้อขายหนวยลงทนุ - - - 119,852 คิดอัตรารอยละ 0.15 ของมูลคาสินทรพัย 
     สุทธิหนวยลงทุนที่จําหนายได 
รายไดอื่น - - - 100,000 ตามอัตราตอรองที่ตกลงกัน 25,000 บาท 

ตอเดือน 
      
บริษัทรวม      
บริษัทหลักทรพัย เคที ซีมิโก จํากัด      

 รายจายคาบริการ   900,000 300,000 900,000 300,000 ตามอัตราที่ตกลงกัน 150,000 บาท 
ตอเดือน (ดูหมายเหตุขอ 33.4) 

รายจายคาเชา 297,018 99,006 297,018 99,006 ตามอัตราตอรองที่ตกลงกัน 49,503 บาท 
ตอเดือน 

      
บริษัทที่เกี่ยวของกัน      
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน      

Quam Securities Co.,Ltd.      
คานายหนารับ - 95,859 - 95,859 คิดคานายหนาจากมูลคาการซื้อขายรอยละ  
     0.25 สําหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวย 

เงินสด และรอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับ 
บัญชีซ้ือขายผานอินเตอรเน็ต เปนอัตรา
ปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอื่น 

Quam Limited      
คาเชาสํานักงาน           581,169 - 581,169 - ตามอัตราที่ตกลงกัน HKD 22,941 ตอเดือน 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  
 วันที ่30 มิถุนายน วันที ่30 มิถุนายน  
 2553 2552 2553  2552  
 บาท บาท บาท  บาท  
 
Thanh Cong Securities Company J.S.C. 

     

     คาที่ปรึกษาทางการเงินรับ 4,566,200 2,395,378       4,566,200 2,395,378 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาทั้งหมด  
     USD 420,216 โดยแบงชําระ 12 งวด งวดละ  
     USD 35,018 
บุคคลที่เกี่ยวของกัน      

คานายหนารับ          -    50,678             - 50,678 คิดคานายหนาจากมูลคาการซื้อขายในบัญชีเงนิสด 
     รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอื่น 
คานายหนารับจากการซื้อขายสัญญา 
   ซ้ือขายลวงหนา 

 
        - 

 
23,850

 
            - 

 
23,850 

 
คิดคานายหนาสัญญาละ 450 บาท 

 
33. ภาระผูกพัน  

รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
33.1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 บริษัททําสัญญากับบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) เพื่อใหบริษัท

ดังกลาว หาลูกคาเพื่อรับบริการที่ปรึกษาทางดานการเงินกับบริษัท โดยบริษัทจะตองจายคาตอบแทน
เปนอัตรารอยละของรายไดคาธรรมเนียมที่บริษัทไดรับจากลูกคาใหแกบริษัทดังกลาว ตั้งแตวันที่          
1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนสิทธิในสัญญาดังกลาวใหแกบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดย
ที่รายละเอียดและวันครบกําหนดของสัญญาเปนไปตามเงื่อนไขเดิม 

 

33.2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทยอย โดยบริษัทยอยจะเปนผูบริหารกองทุนสวนบุคคลที่บริษัทลงทุน สัญญามี        
อายุ 1 ป ส้ินสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2551 และตอสัญญาอัตโนมัติอีกคราวละหนึ่งป บริษัทตองจาย
คาตอบแทนในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตรารอยละ 0.4 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
กองทุน 

 

33.3 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 บริษัททําสัญญากับบริษัท Mac Capital Limited เพื่อใหบริษัท        
ดังกลาวหาลูกคาเพื่อรับบริการที่ปรึกษาทางดานการเงินกับบริษัท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 โดยบริษัทจะตองจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของรายไดคาธรรมเนียมที่
บริษัทไดรับจากลูกคาใหแกบริษัทดังกลาว ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนสิทธิใน
สัญญาดังกลาวใหแกบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยที่รายละเอียดและวันครบกําหนด
ของสัญญาเปนไปตามเงื่อนไขเดิม 
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33.4 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 

 

33.5 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 

 

33.6 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2552 มีมติอนุมัติจายเงิน
คาตอบแทนพิเศษชวงเปลี่ยนผานใหแกพนักงานที่โอนจากบริษัทไปปฏิบัติงานตอที่บริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 115 ลานบาท โดยกําหนดจายเปนงวดๆ 
ภายในระยะเวลา 18 เดือน โดยจะจายทุก 6 เดือน ในอัตราสวนรอยละ 20 : 20 : 20 : 40 
ตามลําดับ เร่ิมตั้งแตงวดมิถุนายน 2552 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ พนักงานจะตองมี
สถานภาพของการเปนพนักงานอยูในวันที่บริษัททําการจายเงินงวดนั้นๆ ดวย  โดยการจายเงิน
ดังกลาวเปนเงินที่บริษัทจายใหตามภาระผูกพันของสัญญาโอนการจางระหวางกัน สําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดจายไปแลวทั้งสิ้นเปนจํานวนเงิน 55.4 ลานบาท และ
สําหรับงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทไดประมาณการคาตอบแทนพิเศษที่คาดวา
จะจายในอนาคตจากขอมูลที่มีอยูปจจุบัน โดยบริษัทไดบันทึกคาตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมจํานวน 26.0 
ลานบาท  ในระหวางงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 30  มิถุนายน 2553 บริษัทไดจายคาตอบแทนพิเศษเปน
จํานวน 19.5 ลานบาท ทําให ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2553 ยอดคาตอบแทนคางจายคงเหลือจํานวน 40.5 
ลานบาท 

 

33.7 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 บริษัททําสัญญากับ Thanh Cong Securities Company J.S.C. (“TCSC”) 
ซ่ึงเปนบริษัทหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทจะใหคําแนะนํา ความชวยเหลือและบริการอื่น 

 ๆเพื่อพัฒนาความชํานาญดานเทคนิคและเพิ่มศักยภาพในงานดานวาณิชธนกิจขามชาติ งานดานตลาด
หลักทรัพย งานวิจัยรวมทั้งเผยแพรงานขอมูลงานวิจัยของ TCSC ทั้งในประเทศเวียดนามและนอก
ประเทศโดยผานเครือขายของซีมิโก สัญญามีอายุ 1 ปบริษัทไดรับคาตอบแทนทั้งสิ้น US$ 420,218 
โดย TCSC แบงชําระ 12 งวดๆละ USD 35,018 คาธรรมเนียมที่ไดรับขางตนสุทธิจากภาษีตางๆที่
เกี่ยวของของประเทศเวียดนามแลว 
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33.8 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 

       

รายการกับคูสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ  
 

33.9 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว
สําหรับอาคารและอุปกรณสํานักงาน ซ่ึงจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตดังตอไปนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552  2553 2552 
 ลานบาท ลานบาท  ลานบาท ลานบาท 

ภายใน 1 ป 3.3  1.7  1.6  1.6 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 3.7  2.0  1.2  2.0 

รวม 7.0  3.7  2.8  3.6 

 
34. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร 

บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานธุรกิจดานนายหนาคาหลักทรัพยและใหบริการ และบริษัทยอยดําเนิน
กิจการหลักดานหลักทรัพยและใหบริการบริหารทรัพยสินเปนหลัก โดยดําเนินธุรกิจในสวนงาน
ภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นจึงมิไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ
หรือภูมิศาสตร 
 

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยไมมีการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน
ประเภทตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
35.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อคือความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับความเสียหาย 
อันสืบเนื่องมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน 
ที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงินได สินทรัพยทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไมไดมี 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวมากและมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงคือมูลคาตามบัญชีของ
เครื่องมือทางการเงินหักดวยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุล  



 
- 60 - 

 

 
35.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทยอย 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม   
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 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 262  249  -  -  -  -  14 525 0.25 – 1.25 1.14 – 1.50 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธ ิ -  -  50  4  -  -  228 282 - 1.54 – 6.10 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ -  -  -  -  -  288  3 291 - - 

รวม 262  249  50  4  -  288  245 1,098   

                 

 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552   
 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 26  220  -  -  -  -  17 263 0.50 – 0.75 1.10 – 1.15 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธ ิ -  -  345  45  -  -  224 614 - 1.50 – 6.10 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ -  -  -  -  -  286  16 302 - - 

รวม 26  220  345  45  -  286  257 1,179   

 
 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท   

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 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 258  230  -  -  -  -  13 501 0.25 – 1.25 1.14 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธ ิ -  -  50  4  -  -  228 282 - 1.54 – 6.10 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ -  -  -  -  -  288  3 291   

รวม 258  230  50  4  -  288  244 1,074   
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(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552   
 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 17      190  -  -  -  -  17 224 0.10 – 0.63 1.10 – 1.15 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ -  -  345  45  -  -  224 614 - 1.50 – 6.10 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ -  -  -  -  -  286  16 302 - - 

รวม 17  190  345  45  -  286  257 1,140   

 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพยทางการเงินเฉลี่ยและตนทุนการเงินเฉลี่ยของหนี้สินทาง
การเงินเฉลี่ยของบริษัทสําหรับเครื่องมือทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไวในตารางตอไปนี้ 

 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

เคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือ 
ถัวเฉลี่ย 

ดอกเบี้ยรับ/จาย อัตราผลตอบแทน 
ถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 466,766,562 2,544,734 1.09 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 165,281,526 1,837,453 2.22 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 6,327,769              -     - 

 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

เคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือ 
ถัวเฉลี่ย 

ดอกเบี้ยรับ/จาย อัตราผลตอบแทน 
ถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 496,594,655 10,155,004 2.04 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 299,312,064 5,012,377 1.67 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 424,006,027 30,342,295 7.16 
    
หนี้สินทางการเงิน    
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 378,440,002 3,260,415 0.86 
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 (หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 

เคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือ 
ถัวเฉลี่ย 

ดอกเบี้ยรับ/จาย อัตราผลตอบแทน 
ถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 437,691,583 2,351,649 1.07 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 165,281,526 1,837,453 2.22 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 6,327,769            -     - 

 

 (หนวย : บาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

เคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือ 
ถัวเฉลี่ย 

ดอกเบี้ยรับ/จาย อัตราผลตอบแทน 
ถัวเฉลี่ย (รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงิน    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 461,904,652 9,574,955 2.07 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 299,312,064 5,012,377 1.67 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 424,006,027 30,342,295 7.16 
    
หนี้สินทางการเงิน    
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 378,440,002 3,260,414 0.86 

 

35.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่         
31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้  

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2553 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 249 - - - 276 - 525 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ - 50 4 - 228 - 282 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - 3 - - - 288 291 
รวม 249 53 4 - 504 288 1,098 
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(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 220 - - - 43 - 263 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ - 345 45 - 224 - 614 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - 16 - - - 286 302 
รวม 220 361 45 - 267 286 1,179 

 

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2553 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 230 - - - 271 - 501 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ - 50 4 - 228 - 282 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - 3 - - - 288 291 
รวม 230 53 4 - 499 288 1,074 

 

 (หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 190 - - - 34 - 224 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ - 345 45 - 224 - 614 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - 16 - - -     286 302 
รวม 190 361 45 - 258 286 1,140 

 

35.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยไมมีเครื่องมือทางการเงิน
ที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญ 

 



 
- 64 - 

 

 
35.5  มูลคายุติธรรม 

ในการเปดเผยมูลคายุติธรรมตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม  ดังนั้นมูลคายุติธรรมที่
ประมาณขึ้นที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไมจําเปนตองบงชี้ถึงจํานวนเงินซึ่งเกิดขึ้น
จริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปจจุบัน การใชขอสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่ 
แตกตางกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทใชวิธีการและ 
ขอสมมติฐานดังตอไปนี้  ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 

มูลคายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวน
ที่แสดงในงบดุล เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวเปนสินทรัพยและ
หนี้สินระยะสั้นและมูลคาไมเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ยกเวน 
มูลคายุติธรรมโดยประมาณของเงินลงทุน ซ่ึงเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา และหลักทรัพยเผ่ือขาย  
มูลคายุติธรรมถือตามราคาที่ ซ้ือขายกันในตลาด สําหรับเงินลงทุนทั่วไปซึ่งไมใชหลักทรัพย 
จดทะเบียน  มูลคายุติธรรมประมาณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนดมูลคา
ยุติธรรมประมาณโดยวิธีการหาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบีย้ปจจบุนัและระยะเวลา
ที่จะถือจนครบกําหนด 

 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552  มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินไมแตกตางจากราคาตามบัญชีอยางมีสาระสําคัญ   
 

36. การดําเนินงานที่ยกเลิก       
ในระหวางไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจหลักทรัพยไปยังบริษัทหลักทรัพย 
เคที ซีมิโก จํากัด โดยหลังจากการโอนธุรกิจ บริษัทจะดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน ตราสารหนี้ 
ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ ทั้งนี้สัดสวนของรายไดจากการดําเนินงานที่ยกเลิกไปคิดเปนรอยละ 97 
ของรายไดรวม โดยคาใชจายสวนเกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยไดลดไปทั้งจํานวน และคาใชจายจากการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก คิดเปนรอยละ 98 ของคาใชจายรวม 
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37. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  คร้ังที่ 5/2553 มีมติดังนี้ 
37.1 อนุมัติการลดทุนจะทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทจากเดิม 833,895,131 บาท เปน 

416,947,565.50 บาท โดยการลดมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทจาก 1 บาทตอหุน เปน 0.50 
บาทตอหุน เพื่อคืนเงินใหแกผูถือหุนของบริษัท 

 

37.2 อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทโดยการลดมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัท 

 
38. การอนุมัติใหออกงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 


