
 

บริษทัหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับไตรมาสส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 
"ยังไมไดตรวจสอบ" 
 
1. ขอมลูท่ัวไปและการดําเนนิงานของบริษัท 

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย         
เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด ตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2537 และไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(“ตลท.”) เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อยูจดทะเบียนที่ ช้ัน 16 (หอง 1601) เลขที่ 287 อาคารลิเบอรต้ีสแควร       
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีสํานักงานใหญแหงเดียว บริษัทและบริษัทยอย    
มีพนักงานรวมจํานวน 28 คน และ 25 คน ตามลําดับ และพนักงานเฉพาะบริษัทมีจํานวน 5 คน และ 5 คน ตามลําดับ   
 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 7 ประเภท ไดแก 
1. ธุรกิจการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย  
2. การคาหลกัทรพัย  
3. การเปนที่ปรึกษาทางการลงทุน  
4. การจัดจําหนายหลักทรัพย  
5. การซ้ือขายหลกัทรัพยผานระบบอินเตอรเนต  
6. ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
7.  ธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

 

ตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 7 บริษัทมีแผนรวมลงทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
โดยกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (เดิมช่ือ “บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด” ซ่ึงไดเปลี่ยนช่ือ       
บรษิัทต้ังแตเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2552) เปนบริษัทรวมทุน 
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ในระหวางป 2551 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 48.81 ของทุนที่ออกและเรียกชําระเปนผลใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด        
มีฐานะเปนบริษัทรวมของบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 7) และในระหวางป 2552 บริษัทไดลงทุนเพ่ิมเติม             
โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 49.45 ของทุนที่ออกและเรียก
ชําระ  

 

เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2552 ไดมีมติอนุมัติการโอนธุรกิจและลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจ้ินของบริษัทใหแกบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ตอมาเม่ือวันที่ 31 
มีนาคม 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาผูถือหุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และลงนามในสัญญา
โอนสินทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยการโอนดังกลาวแลวเสร็จในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 
สําหรับสถานะของบริษัทหลังจากการโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นแลว บริษัท
ไดหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนการช่ัวคราว ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 
จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสืออนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
ที่ กลต.ธ.701/2552 อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงสถานะเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน โดยธุรกรรมสวนใหญเปน          
การประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน  ๆการลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ไมเปนการแขงขัน
กับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด (บริษัทยอย) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรับอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคล 

 
2. หลกัเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําข้ึนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม  2544 
เรื่องการจัดทําและสงงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 
พ.ศ. 2544 และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ/น 26/2549 
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เรื่อง “แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย” 

 

บริษัทจัดทํางบการเงินระหวางกาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) “งบการเงินระหวางกาล” 
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย 
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ในป 2550 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง “การนําเสนองบการเงิน” และมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง “งบกระแสเงินสด” ไดมีการประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยใหถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 การปรับปรุงมาตรฐานดังกลาว
ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม งบการเงินรวมและงบการเงิน      
เฉพาะบริษัทสําหรับไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 ยังคงแสดงรายการตามประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยดังกลาวขางตน  
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใชในป 2553 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 16/2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 เกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีใหม และมาตรฐานการบัญชีซ่ึงไดมีการปรับปรุงใหมดังตอไปน้ี ซ่ึงไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใชในป 2553 

 

มาตรฐานการบัญชี วันท่ีมีผลบังคับใช 
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 20   การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ      

เปดเผยขอมลูเกีย่วกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
1 มกราคม 2555 

มาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 24  
  (ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมลูเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 
ที่เกี่ยวของกัน  

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบับที่ 40   อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 1 มกราคม 2554 
 

ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะนํามาตรฐานการบัญชีขางตนมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท        
เม่ือมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช และคาดวาการนํามาตรฐานการบัญชีเหลาน้ีมาถือปฏิบัติจะไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทในงวดท่ีเริ่มถือปฏิบัติ 

 

2.3 สําหรับงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบไดมา
จากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน ซ่ึงไดผานการตรวจสอบ             
โดยผูสอบบัญชีแลว นอกจากนี้ งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม และ
งบกระแสเงินสดรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน
เฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ซ่ึงนํามาแสดง
เปรียบเทียบ ไดมีการปรับปรุงยอนหลังสําหรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีของบริษัท
รวม (ดูหมายเหตุขอ 3) ซ่ึงไดมีการสอบทานโดยผูสอบบัญชีแลวเชนกัน 
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งบการเงินระหวางกาลรวม  ไดรวมรายการของบริษัทและบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก 
จํากัด (สอบทานแลว) ซ่ึงบริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 โดยไดตัดรายการระหวางกัน และยอดคงเหลือที่
เปนสาระสําคัญระหวางกันออกแลว  

 

งบการเงินระหวางกาลรวมไดรวมสวนไดเสียในบริษัทรวม ซ่ึงไดมาจากงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย          
เคที ซีมิโก จํากัด (สอบทานแลว)  

 

2.4 ขอมูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูในงบการเงินท่ีไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
มิไดนํามาแสดงไว ณ ท่ีนี้ เน่ืองจากมิไดมีการกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในงบการเงินระหวางกาล 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลดังกลาวขางตนจึงควรอานประกอบกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 ซ่ึงไดมีการตรวจสอบแลว 

 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 ไมจําเปนตองบงช้ีใหเห็นการคาดการณ         
ผลการดําเนินงานเต็มป 

 

2.5  ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจของผูบริหาร     
ในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการต้ังขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบ         
ตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
ณ วันส้ินงวด รวมท้ังการแสดงรายไดและคาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหาร         
ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกตางไปจาก
ประมาณการนั้น 

 

2.6 การจัดประเภทรายการใหม 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ไดมีการจัดประเภท
รายการใหม เพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 
ดังนี้ 
-   คาตอบแทนผูบริหารสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ในงบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะบริษัทจํานวน 12.81 ลานบาท และ 12.15 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงเดิมเคยแสดง
รวมไวในคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานไดถูกจัดประเภทใหม โดยแสดงรวมกับคาตอบแทน
กรรมการภายใตรายการคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (ดูหมายเหตุขอ 23) 
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3. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชขีองบรษัิทรวม 

3.1 ในระหวางไตรมาสส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (“บริษัทรวม”) ได
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดจากเดิมบันทึกตามเกณฑคงคางโดยคํานวณจากกําไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีประจําป มาเปนวิธีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยบริษัทรวมเช่ือวาการเปลี่ยน นโยบายบัญชี
ดังกลาวเหมาะสม เน่ืองจากแสดงผลประกอบการของบริษัทรวมใหสอดคลองกับความเปนจริงในธุรกิจและ
สามารถรับรูภาระภาษีเงินไดท่ีตองจายหรือไดรับคืนในอนาคตจากการดําเนินกิจการท่ีเกิดข้ึนแลวไวใน     
งบการเงินของบริษัทรวม ทั้งน้ีบริษัทรวมไดปรับยอนหลังงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของ       
ผูถือหุน และงบกระแสดเงินสดที่นํามาเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทรวม ไดถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหม
เกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด   

 
ขอมูลที่จัดทําใหมสําหรับงบกําไรขาดทุนรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม
สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่นํามาเปรียบเทียบ เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงผลจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาวมีดังนี้ตอไปนี้ 

หนวย : บาท 
งบกําไรขาดทุนรวม  

สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมตามวธิีสวนไดเสียลดลง 2,267,549 
ขาดทุนสุทธลิดลง 2,267,549 
ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานลดลง 0.003 
  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม  
สวนตํ่ากวาทนุที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุลดลง 194,032 
กําไรสะสมตนงวดเพิ่มข้ึน 11,133,500 
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3.2 ในไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทรวมไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับ       

คาใบอนุญาตการจัดจําหนายหลักทรัพย จากเดิมที่บริษัทเคยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว
โดยวิธีเสนตรงในระยะเวลา 5 ป ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2535 เรื่อง “ขอกําหนดเกี่ยวกับการบัญชีของบริษัทหลักทรัพย” เนื่องจากบริษัทรวม
ประเมินแลววาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน ดังน้ัน เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 51 เรื่อง “สินทรัพยไมมีตัวตน” ซ่ึงกําหนดใหสินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการให
ประโยชนไมทราบแนนอนตองมีการทดสอบการดอยคาเปนประจําทุกป และไมอนุญาตใหมีการตัดจําหนาย 
บริษัทรวมจึงหยุดการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากมาตรฐานการบัญชี      
ฉบับดังกลาวใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 
บริษัทรวมจึงตองปรับยอนหลังงบกําไรขาดทุน งบแสดงเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสดเงินสด
ที่นํามาเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทรวมไมไดตัดจําหนายคาใบอนุญาตการจัดจําหนายหลักทรัพย
ดังกลาวมาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551  

 

งบการเงินรวมสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 ท่ีไดเคยสอบทานแลวยังมิไดปรับปรุง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว ดังน้ันงบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน         
สวนของผูถือหุนและงบกระแสดเงินสดรวม สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 ที่นํามาเปรียบเทียบนี้
ไดมีการปรับปรงุยอนหลังสําหรับผลกระทบดังกลาว  

 

ขอมูลท่ีจัดทําข้ึนใหมสําหรับกําไรขาดทุนรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม
สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่นํามาเปรียบเทียบ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงผลการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาวมีดังตอไปนี้ 

หนวย : บาท 
งบกําไรขาดทุนรวม  

สวนแบงขาดทุนในบริษทัรวมตามวธิีสวนไดเสียลดลง 2,440,500 
ขาดทุนสุทธลิดลง 2,440,500 
ขาดทุนตอหุนข้ันพื้นฐานลดลง 0.003 

 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม 

 

กําไรสะสมงวดเพ่ิมข้ึน 2,847,250 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงนิระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑ นโยบายการบญัชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน
งบการเงนิสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552  
 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 135,953  144,096 130,953 139,096 
เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรพัย และเงินฝากประจํา 327,999,782  55,245,413 322,986,130 45,504,031 
ตั๋วสัญญาใชเงินที่มอีายุคงเหลือไมเกินกวา 3 เดือน  315,000,000  250,000,000 290,000,000 220,000,000 
หัก  เงินฝากและต๋ัวสัญญาใชเงินในนามบริษัทเพื่อลูกคา * (37,855,707)  (41,923,530) (37,795,684) (41,846,530) 
รวมเงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 605,280,028  263,465,979 575,321,399 223,796,597 

 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคาไมตองแสดงเปนสินทรัพย
และหนี้สินในงบการเงิน) 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินและต๋ัวสัญญาใชเงินในนามบริษัท
เพื่อลูกคาในงบดุลรวมจํานวน 37.86 ลานบาท และ 41.92 ลานบาทตามลําดับ และงบดุลเฉพาะจํานวน 37.80 ลานบาท 
และ 41.85 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงบริษัทตองสงคืนเม่ือลูกคาทวงถาม 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เงินฝากเพื่อซ้ือหลักทรัพยของลูกคาที่ไดรับโอนมาจาก
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 มียอดคงเหลือเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยจํานวน 
28.60 ลานบาท และ 32.51 ลานบาท ตามลําดับ (ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีเงินสดและประเภท
เครดิตบาลานซจํานวน 3,237 ราย และ 3,414 ราย ตามลําดับ) และมียอดคงเหลือสําหรับสัญญาซื้อขายลวงหนาจํานวน 
1.34 ลานบาท และ 1.34 ลานบาท ตามลําดับ (ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาจํานวน 316 ราย และ 324 ราย ตามลําดับ) 
อยางไรก็ตาม เม่ือลูกคาดังกลาวไดนําสงสัญญาเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด แลว 
บริษัทจะโอนเงินฝากของลูกคารายที่นําสงสัญญากลับไปฝากยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัดตอไป (ดูหมายเหตุ
ขอ 7) 
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6. เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน - สุทธ ิ

6.1 ราคาทุน/ราคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรม 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 
 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 

 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนช่ัวคราว     
หลักทรพัยเพื่อคา     

หลักทรพัยหุนทุน - หลักทรพัยจดทะเบียน 17,562,620 16,850,088 16,715,353 15,147,778 
ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน 2,983,448 2,983,448 193,145,402 194,607,064 
ตราสารหนี้ - ตั๋วสัญญาใชเงนิ 70,253,737 70,419,113 79,632,843 79,859,847 
ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 86,898,005 87,995,131 111,538,528 112,713,359 

รวม 177,697,810 178,247,780 401,032,126 402,328,048 
บวก  คาเผ่ือการปรับมูลคา 549,970 - 1,295,922 - 
รวมเงินลงทนุในหลักทรพัยเพือ่คา - สุทธิ 178,247,780 178,247,780 402,328,048 402,328,048 

     
หลักทรพัยเผ่ือขาย     

หลักทรพัยหุนทุน - หลักทรพัยจดทะเบียน 17,940,000 11,440,000 17,940,000 7,930,000 
หลักทรพัยหุนทุน - หนวยลงทนุ 40,650,105 45,118,188 40,650,105 43,548,105 

รวมหลักทรพัยเผ่ือขาย 58,590,105 56,558,188 58,590,105 51,478,105 
บวก  คาเผ่ือการปรับมูลคา 4,468,083 - 2,898,000 - 
หัก   คาเผ่ือการดอยคา (6,500,000) - (10,010,000) - 
รวมเงินลงทนุในหลักทรพัยเผ่ือขาย - สุทธิ 56,558,188 56,558,188 51,478,105 51,478,105 
รวมเงินลงทนุชั่วคราว - สุทธิ 234,805,968 234,805,968 453,806,153 453,806,153 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 
 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนระยะยาว     
หลักทรพัยเผ่ือขาย     

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน - - 3,206,558 3,204,225 
หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคา - - (2,333) - 
รวมเงินลงทนุในหลักทรพัยเผ่ือขาย - สุทธิ - - 3,204,225 3,204,225 

     เงินลงทุนท่ัวไป      
หุนสามัญ 178,298,668 156,578,687 178,298,668  156,575,359 
หุนบุริมสิทธ ิ 125,000 125,000 125,000  125,000 

รวม 178,423,668 156,703.687 178,423,668  156,700,359 
หัก   คาเผ่ือการดอยคา (21,788,406) - (21,788,312)  - 
รวมเงินลงทนุทั่วไป  - สุทธิ 156,635,262 156,703.687 156,635,356  156,700,359 
รวมเงินลงทนุระยะยาว  - สุทธิ 156,635,262 156,703.687 159,839,581  159,904,584 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทนุ - สุทธิ 391,441,230 391,509,655 613,645,734  613,710,737 
 

ในระหวางป 2551 บริษัทไดทําขอตกลงกับ Thanh Cong Securities Company J.S.C (“TCSC”) ซ่ึงเปน
บริษัทหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม เพ่ือที่จะลงทุนในสัดสวนรอยละ 25 ของหุนที่มีอยูของ TCSC 
โดยบริษัทมีสิทธิในการลงทุนเพิ่มทั้งหมดไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ตอมาเม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2552 
บริษัทไดลงนามซ้ือหุนในสัญญาผูถือหุนกับผูถือหุนรายอ่ืนของ TCSC และลงนามในสัญญาซ้ือหุนกับ 
TCSC โดยบริษัทไดชําระคาหุนของ TCSC เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2552 จํานวน 156 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
18.88 ของหุนที่ออกแลวทั้งหมดของ TCSC ซ่ึงบริษัทไดจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุน
ทั่วไป 
 

เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2552 มีมติอนุมัติใหบริษัท จําหนายเงินลงทุน
ทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย TCSC ใหแกบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมของบริษัท       
ในราคา 161.24 ลานบาท ทั้งนี้ไดมอบอํานาจใหฝายจัดการพิจารณารายละเอียดและดําเนินการขายหุนตามมติ   
ที่ไดรับอนุมัติตอไป โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทยังไมมีการขายหุนดังกลาวออกไป 
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6.2 กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิน้สุด  สําหรับไตรมาสส้ินสุด 
 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 
 2553 2552  2553 2552 
 บาท บาท  บาท บาท 

ขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจริงของหลักทรพัยเพื่อคา (745,953) (2,073,385) (745,953) (2,073,385) 
กําไรจากการขายหลักทรพัยเพือ่คา 2,528,245  3,093,519  2,528,245 3,093,519 
กําไรจากการขายหลักทรพัยเผ่ือขาย   -  625,724  - 625,724 
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของหลักทรพัยเผ่ือขาย 3,510,000  455,000  3,510,000 455,000 

                      โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุนทั่วไป (ขาดทนุ) (93)  1,849,500  (93) 1,849,500 
ขาดทุนจากการตัดจําหนายเงินลงทนุทั่วไป   -  (1,849,500)  - (1,849,500) 
กําไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอย   -  11,046   - 475,652 
ขาดทุนจากการขายสัญญาซื้อขายลวงหนา   -  (4,500) - (4,500) 
รวม 5,292,199  2,107,404  5,292,199 2,572,010 

 

6.3  ดอกเบี้ยและเงนิปนผลจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสส้ินสุด  สําหรับไตรมาสส้ินสุด 
 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 
 2553 2552  2553 2552 
 บาท บาท  บาท บาท 

ดอกเบี้ยรับ 1,105,689 2,578,584 1,105,689  2,578,584 
เงินปนผล 117,735 - 41,593,785    - 
รวม 1,223,424 2,578,584 42,699,474  2,578,584 
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6.4  ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหนายของตราสารหน้ีแยกตามระยะเวลาท่ีจะถงึกําหนดชําระ 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
 ถึงกําหนดชําระภายใน  ถึงกําหนดชําระภายใน 
 1 ป  2 - 5 ป  มากกวา 5 ป  รวม  1 ป  2 - 5 ป  มากกวา 5 ป  รวม 
เงินลงทุนช่ัวคราว          
ตราสารหน้ีเพ่ือคา          
ตราสารหน้ี - ต๋ัวแลกเงิน 2,983,448  - 2,983,448 193,145,402 - -  193,145,402 
ตราสารหน้ี- ต๋ัวสัญญาใชเงิน 70,253,737         - - 70,253,737 79,632,843 - -  79,632,843 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 82,997,972 3,900,033 - 86,898,005 111,538,528 - -  111,538,528 
บวก  คาเผื่อการปรับมูลคา 1,230,588 31,914 - 1,262,502 2,863,497 - -  2,863,497 
รวม - สุทธ ิ 157,465,745 3,931,947 - 161,397,692 387,180,270 - -  387,180,270 
          
เงินลงทุนระยะยาว          
ตราสารหน้ีเผ่ือขาย          
ตราสารหน้ีภาคเอกชน -         - - - 3,206,558 - -  3,206,558 
หัก   คาเผ่ือการปรับมูลคา -         - - - (2,333) - -  (2,333) 
รวม - สุทธ ิ -         - - - 3,204,225 - -  3,204,225 
รวมตราสารหนี ้- สุทธิ 157,465,745 3,931,947 - 161,397,692 390,384,495 - -  390,384,495 

 

6.5 กําไรทียั่งไมเกดิขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมลูคาเงินลงทุนท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที ่ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  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         

จากการปรับปรุงภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี (393,104)  (1,947,457)  (393,104)  (1,947,457) 
จากการตรีาคาเงินลงทุน 1,570,083  8,268,782  1,570,083   8,268,782 
จากการขายเงนิลงทุน 2,333  (478,953)  2,333  (478,953) 
จากการรับรูสวนแบงกําไร (ขาดทนุ) ในบริษัทรวม (58,282)  204,065      -      - 

ยอดคงเหลือส้ินงวด/ป 3,044,104  1,923,074  3,351,062  2,171,750 
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6.6 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานดังน้ี 
 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ 
  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  

 
7. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธ ิ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซ่ึงเปน
บริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 

 กิจการ หลักทรัพย ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที ่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

  ที่ลงทุน 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  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 1,538  1,538 49.5 49.5 937.5 937.5 926.2 967.4 

รวม        937.5 937.5 926.2 967.4 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 

 กิจการ หลักทรัพย ณ วันที ่  ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที ่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที ่

  ที่ลงทุน 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  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 45.1 51.2 

หัก  คาเผ่ือการดอยคา       (74.9) (68.8) - - 

       45.1 51.2 45.1 51.2 

บริษัทรวม          

บริษัทหลักทรัพยเคที ซีมิโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 1,538 1,538 49.5 49.5 937.5 937.5 926.2 967.4 

รวม - สุทธิ       982.6 988.7 971.3 1,018.6 
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สรุปขอมูลทางการเงนิของบริษัทรวมมีดังตอไปน้ี 

 ณ วันท่ี  
31 มีนาคม 2553 

ลานบาท 

 ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2552 
ลานบาท 

สินทรัพยรวม 3,798.71  3,386.54 
หน้ีสินรวม 2,254.96  1,759.47 
สินทรัพยสุทธิ 1,543.75  1,627.07 
    

 สําหรับไตรมาส
ส้ินสุดวันท่ี  

31 มีนาคม 2553 
ลานบาท 

 สําหรับไตรมาส 
ส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม  

2552 
ลานบาท 

รายไดรวม 260.99  33.67 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับไตรมาส       0.67  (11.24) 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย       0.33  (5.49) 

 

ในระหวางป 2551 บริษัทมีแผนรวมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย
รวมกัน โดยกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนบริษัทรวมลงทุน โดยตามแผนดังกลาวบริษัทจะ   
ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ไมเกินรอยละ 50 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระของบริษัทหลักทรัพย      
เคที ซีมิโก จํากัด 
 

ในระหวางป 2551 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ในสัดสวนรอยละ 48.81       
ของทุนที่ออกและเรียกชําระตามแผนรวมลงทุนดังกลาว ซ่ึงเปนผลใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด มีฐานะ
เปนบริษัทรวมของบริษัท  
 

เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2551 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ไดทําขอเสนอเพ่ือซ้ือธุรกิจของบริษัท 
ตามแผนรวมลงทุนดังกลาว ซ่ึงประกอบดวยการซ้ือสินทรัพยท่ีใชในการดําเนินงานไดแก ระบบขอมูล
สารสนเทศ อุปกรณ รวมท้ังเงินมัดจําตางๆ และการรับโอนบัญชีลูกคาและพนักงานของบริษัท (รวมเรียกวา 
“ธุรกิจ”) โดยบริษัทจะไดรับเงินจํานวน 500 ลานบาท จากบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนการตอบแทน
ภายในระยะเวลา 3 ป นอกจากนี้ บริษัทยังจะไดรับเงินอีกจํานวนหนึ่งจากการโอนลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทบัญชีมารจ้ินไปยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ประมาณ 700 ลานบาท ทั้งนี้มูลคาของลูกหนี้      
ที่โอนอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว ณ วันที่โอนซ่ึงการโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นดังกลาวไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2552 ของ
บริษัทแลวเม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2552  
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เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมกรรมการของบริษัทครั้งที่ 4/2552 ไดมีมติอนุมัติใหลงทุนเพิ่มในหุนสามัญ
ของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด จํานวน 50 ลานหุนในราคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงิน 500 ลานบาท            
รวมเปนจํานวนหุนท้ังส้ินที่บริษัทจะลงทุน 92,169,000 หุน มูลคารวมของเงินลงทุนคิดเปนเงิน 937.51 ลานบาท หรือ
รอยละ 49.45 ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด บริษัทไดจายชําระเงินคาหุนดังกลาวทั้งจํานวนในวันที่ 
27 เมษายน 2552 

 

ตอมา เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาผูถือหุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และ
ลงนามในสัญญาโอนสินทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยการโอนดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 
1 พฤษภาคม 2552 สําหรับสถานะของบริษัทหลังจากการโอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชี
มารจิ้นแลว บริษัทจะยังคงสถานะเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน โดยธุรกรรมสวนใหญจะเปนการลงทุน
และอาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ไมเปนการแขงขันกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

 

เม่ือวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจไปยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยบริษัทไดรับ
คาตอบแทนสําหรับธุรกิจดังกลาวเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท โดยในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2552 ไดรับเงินจํานวน      
300 ลานบาท สวนที่เหลืออีก 200 ลานบาท จะไดรับชําระภายใน 3 ป โดยใชผลการดําเนินงาน (กําไรกอนหักดอกเบ้ีย 
ภาษี คาเส่ือมราคา และ คาตัดจําหนาย (“EBITDA”)) ของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนเกณฑ โดยบริษัท
จะไดเงินตามสัดสวนของ EBITDA ของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ที่ทําไดจริง รวม 3 ป กับเกณฑ EBITDA 
ที่ต้ังไวรวม 3 ป จํานวน 1,000 ลานบาท แตทั้งนี้ยอดท่ีจะไดรับชําระท้ังหมดไมเกิน 200 ลานบาท โดยบริษัทจะ
ไดรับชําระภายใน 3 ป เริ่มจากป 2552 และมีเงื่อนไขตามลําดับ ดังนี้ 
1) บริษัทจะรับชําระเงินจํานวน 60 ลานบาท ภายใน 15 วันนับจากวันที่ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย เคที 

ซีมิโก จํากัด มีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2552 ซ่ึงมีกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเส่ือมราคา และคาตัดจําหนาย 
("EBITDA") ไมนอยกวา 250 ลานบาท (ไมรวมรายการพิเศษจากรายการชดเชยพนักงานเนื่องจากโครงการ
โอนธุรกิจหลักทรัพย และรายการต้ังหน้ีสูญเพิ่มจากการเส่ือมคาของหลักประกันที่ไดมากอนวันที่ 15 กันยายน 
2551) หาก EBITDA ตํ่ากวา 250 ลานบาทใหยกยอดท่ีจะรับชําระในป 2552 ไปรวมกับป 2553 ท้ังนี้ในกรณี
มิไดโอนกิจการตั้งแตตนป กําหนดใหจํานวนเงินที่จะรับชําระของป 2552 และ EBITDA ใหคิดตามสัดสวน 
(Pro-rate) ตามระยะเวลาที่โอนธุรกิจมา  
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2) บริษัทจะรับชําระอีก 70 ลานบาท ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย เคที 
ซีมิโก จํากัด มีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2553 หาก EBITDA ไมนอยกวา 350 ลานบาท หาก EBITDA ตํ่ากวา 
350 ลานบาทใหยกยอดท่ีจะชําระสําหรับป 2553 ไปรวมกับป 2554 ทั้งนี้ ในกรณีป 2552 บริษัทไมไดรับ
ชําระเงินจํานวน 60 ลานบาทสําหรับป 2552 และยกมาป 2553 บริษัทจะรับชําระเงินภายใน 15 วันนับจากวันที่      
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2553 หาก EBITDA ป 2552 ถึง ป 2553 รวม 2 ป ไมตํ่ากวา     
600 ลานบาท และหาก EBITDA ตํ่ากวานี้ ใหยกยอดที่จะชําระไปรวมกับป 2554 
 

3) บริษัทจะรับชําระเงินสวนท่ีเหลืออีก 70 ลานบาท ภายใน 15 วันนับจากวันที่ท่ีประชุมผูถือหุนบริษัทหลักทรัพย 
เคที ซีมิโก จํากัด มีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2554 หาก EBITDA ของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด     
ไมนอยกวา 400 ลานบาท และหาก EBITDA ตํ่ากวาน้ี การรับชําระเงินจะใชเกณฑตอไปน้ีคือ  
 

ณ ส้ินป 2554 หากมีปใดปหน่ึงมีการคางชําระ การจายชําระเงินสวนท่ีเหลือจะจายชําระภายใน 15 วันนับจากวันที่
ท่ีประชุมผูถือหุนมีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2554 โดยใชเกณฑชําระตามสัดสวนคือ (ก) รวมยอด EBITDA      
ท่ีเกิดข้ึนจริงของป 2552 - 2554 รวม 3 ป เปรียบเทียบกับ (ข) ประมาณการรวม 3 ป จํานวน 1,000 ลานบาท 
โดยบริษัทจะไดรับชําระตามสัดสวนที่เกิดข้ึนจริงหักดวยยอดเงินท่ีไดรับชําระแลวแตท้ังนี้ยอดที่จะไดรับ
ชําระท้ังหมดไมเกิน 200 ลานบาท 
 

เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจ้ิน 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 ซ่ึงลูกหนี้ดังกลาวได
เซ็นสัญญาเปดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เรียบรอยแลว (ดูหมายเหตุขอ 8) 



 

- 16 - 
 

เม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด มีมติอนุมัติให
ลดผลขาดทุนสะสมจํานวน 353,524,000 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทรวมและทุนที่ชําระแลวจาก 
1,864,000,000 บาท เปน 1,537,800,000 บาท โดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว จากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคา
หุนละ 8.25 บาท และโอนสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 27,324,000 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกลาว และ
มีการอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทรวม เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
และชําระแลวของบริษัทรวม ตอมาเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทรวม
ครั้งที่ 3/2552 ไดพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกลาวแลว และบริษัทรวมไดจดทะเบียนลดทุนและแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทรวมกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลวเม่ือวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552  

 

เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2553 บริษัทไดลงนามในสัญญาโอนสินทรัพยฉบับแกไขครั้งที่ 1 กับบริษัทหลักทรัพย       
เคที ซีมิโก จํากัด โดยเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการรับชําระเงินสวนท่ีเหลืออีก 200 ลานบาท ในสัญญาโอน
สินทรัพย ฉบับลงวันท่ี 31 มีนาคม 2552 ดังกลาวดังนี้  

 

กรณีการโอนธุรกิจและสินทรัพยไมไดทําต้ังแตตนป 2552 ประมาณการ EBITDA ที่กําหนดไวสําหรับป 
2552 จํานวน 250 ลานบาท ใหคํานวณตามสัดสวน (Pro-rated) ตามระยะเวลาที่เหลือนับจากวันที่โอนธุรกิจ     
และสินทรัพย (“Pro-rated 2009 EBITDA”) โดยจํานวนเงินท่ีบริษัทจะไดรับชําระสําหรับป 2552 จะคํานวณ 
ดังนี้ 

 

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

 

ข) กรณีที่ EBITDA ที่ทําไดจริงเทากับหรือมากกวาประมาณการ EBITDA ที่คํานวณตามสัดสวนดังกลาว  
บริษัทจะไดรับชําระเงินสําหรับป 2552 เทียบตามสัดสวนระหวาง EBITDA ที่ทําไดจริงกับประมาณการ 
EBITDA ที่กําหนดไวสําหรับป 2552 จํานวน 250 ลานบาท แตท้ังนี้ ยอดที่จะไดรับชําระทั้งหมดไมเกิน 
60 ลานบาท 
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สําหรับเงินที่ไดรับจํานวน 300 ลานบาท เม่ือมีการโอนธุรกิจบริษัทรับรูกําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจ
ใหแกบริษัทรวมจํานวน  185.51  ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
อยางไรก็ตามในงบการเงินรวม บริษัทรับรูกําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวมในงบกําไร
ขาดทุนรวมจํานวน 93.78 ลานบาท ตามสัดสวนการถือหุนของบุคคลภายนอกในบริษัทรวมในอัตรารอยละ 
50.55 ที่เหลือแสดงเปน “กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู” ในงบดุลรวม จํานวน 
91.73  ลานบาท ท้ังนี้บริษัทจะรับรู “กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแก บริษัทรวมรอรับรู” ดังกลาว
เปนรายได เม่ือบริษัทมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง และเม่ือบริษัทรวมคํานวณคาเส่ือมราคาหรือ                
มีการขายสินทรัพยท่ีรับโอนจากบริษัทออกไปใหกับบุคคลภายนอก นอกจากนั้นในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 บริษัทรวมมีการคํานวณคาเส่ือมราคาและขายสินทรัพยท่ีรับโอนจากบริษัทบางสวนออกไป
ใหกับบุคคลภายนอก บริษัทจึงตัดรายการกําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู และ
รับรูเปนกําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวมจํานวน 9.13 ลานบาท ดังนั้นทําใหบริษัทมีกําไร
จากการโอนทรัพยสินและธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอการรับรูซ่ึงเกิดจากสวนท่ีไดรับจากการโอนธุรกิจจํานวน 
82.60 ลานบาท 
 

สําหรับงวดครึ่งปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในงบการเงินเฉพาะ บริษัทบันทึกกําไรจากการโอนสินทรัพย
และธุรกิจใหแกบริษัทรวมเพิ่มเติมจํานวน 58.18 ลานบาท และบันทึกผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคางรับจาก
บริษัทรวมดวยจํานวนเดียวกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนในการโอนธุรกิจ
จํานวน 200 ลานบาท ที่จะไดรับเพ่ิมเติมจากบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทรวมสามารถทํากําไรกอนหักดอกเบี้ย 
ภาษี คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย (“EBITDA”) สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ไดตามเงื่อนไข 
อยางไรก็ตาม ในงบการเงินรวมบริษัทรับรูกําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวมในงบกําไร
ขาดทุนรวมจํานวน 29.41 ลานบาท ตามสัดสวนการถือหุนของบุคคลภายนอกในบริษัทรวม ในอัตรารอยละ 
50.55 ที่เหลือจํานวน 28.77 ลานบาทโดยแสดงเปน กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอ
รับรูเพิ่มเติม ดังน้ันงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จึงแสดงยอดกําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจ
ใหแกบริษัทรวมรอรับรูจะมียอดคงเหลือจํานวน 111.37 ลานบาท  
 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษัทรวมมีการคํานวณคาเส่ือมราคาและขายสินทรัพย        
ท่ีรับโอนจากบริษัทบางสวนออกไปใหกับบุคคลภายนอก บริษัทจึงบันทึก “กําไรจากการโอนสินทรัพย และ
ธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู” เปนกําไรเพ่ิมข้ึนจํานวน 2.21 ลานบาท ดังน้ัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 จึงแสดง
ยอดกําไรจากการโอนทรัพยสินและธุรกจิใหแกบริษัทรวมรอการรับรูคงเหลือเปนจํานวน 109.16 ลานบาท 
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เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2553 บริษัทไดรับคาตอบแทนสําหรับการขายธุรกิจตามเงื่อนไขสําหรับป 2552 
จํานวน 58 ลานบาท จากบริษัทหลักทรัพย เคที ซิมิโก จํากัด แลว เน่ืองจาก EBITDA ที่ทําไดจริงของป 
2552 มากกวา Pro-rate 2009 EBITDA 

 

8. ลกูหนีธ้รุกิจหลกัทรพัยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา และดอกเบี้ยคางรบั - สุทธิ 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา และ
ดอกเบี้ยคางรับ ดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 บาท  บาท 
ลูกหนี้อ่ืน    
ลูกหน้ีที่อยูระหวางดําเนินคดี 131,611,293  131,611,293 
ลูกหน้ีผอนชําระ 53,283  53,283 
ลูกหน้ีอื่น 164,470,349  170,401,841 

รวมลูกหน้ีธรุกิจหลักทรัพย 296,134,925  302,066,417 
หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ 9) (291,126,070)  (286,481,115) 
รวม 5,008,855  15,585,302 

 

วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยดวยระบบเครดิตบาลานซ     
ไมมียอดคงเหลือเนื่องจากการโอนใหบริษัทรวม (ดูหมายเหตุขอ 7) 

 

บริษัทไดจัดช้ันลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่เขาเกณฑการจัดช้ันตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของ
บริษัทหลักทรัพยที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมตามหนังสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวันที่       
15 กุมภาพันธ 2544 ดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
 ลูกหนี้ธุรกจิ คาเผ่ือหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้ธุรกิจ ลูกหน้ีธรุกิจ คาเผ่ือหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้ธุรกจิ 
 หลักทรัพยและ จะสูญท่ีตั้ง หลักทรัพยและสัญญา หลักทรัพยและ จะสูญท่ีตั้ง หลักทรัพยและสัญญา 
 สัญญาซ้ือขายลวงหนา โดยบรษิัท ซ้ือขายลวงหนา  สัญญาซ้ือขายลวงหนา โดยบรษิัท ซ้ือขายลวงหนา  
 และดอกเบี้ยคางรับ  และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ และดอกเบี้ยคางรับ  และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลหน้ีจัดชัน้ตํ่ากวา       
มาตรฐาน 5,008,855 - 5,008,855 15,585,302 - 15,585,302 

มูลหน้ีจัดชัน้สงสัย 291,126,070 (291,126,070) - 286,481,115 (286,481,115) - 
รวม 296,134,925 (291,126,070) 5,008,855 302,066,417 (286,481,115) 15,585,302 
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มูลหนี้จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน และมูลหน้ีจัดช้ันสงสัย (ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา
และดอกเบี้ยคางรับ) แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 บาท  บาท 
มากกวา 9 เดือน ถึง 12 เดือน              - 100,744,438 
มากกวา 1 ป ถงึ 3 ป 287,927,910 193,114,964 
มากกวา 3 ป ข้ึนไป 8,207,015 8,207,015 
รวม 296,134,925 302,066,417 

 
9. คาเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัท่ี   ณ วันท่ี  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552 
 บาท  บาท 
ยอดตนงวด/ป 286,481,115 250,726,115 
บวก หนี้สงสัยจะสูญ  4,644,955 35,755,000 
ยอดปลายงวด/ป (ดูหมายเหตุขอ 8) 291,126,070 286,481,115 
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10. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี   ณ วันที่   ณ วันท่ี   ณ วันที ่ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2553  2552  2553  2552 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี     
คาเผ่ือหนี้สงสยัจะสูญ 2,264,432 2,264,432 2,264,432 2,264,432 
คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน 28,985,764 28,350,906 28,985,764 28,350,906 
ตัดจําหนายใบอนญุาตรับประกันการจําหนาย  116,439 732,877 116,439 732,877 
สํารองคาตอบแทนพเิศษ 15,002,940 8,491,060 15,002,940 8,491,060 
ขาดทนุทีย่ังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทนุ     

- หลักทรพัยเพือ่คา 178,133 391,894 178,133 391,894 
- หลักทรพัยเผ่ือขาย - 583 - 583 

ขาดทนุสะสมทางภาษี 8,488,522 7,251,115 8,488,522 7,251,115 
สินทรพัยอ่ืน 35,446 35,446 35,446 35,446 
กําไรจากการโอนสนิทรพัยและธรุกิจใหแกบริษัทรวม 27,289,564 27,843,201 - - 

 82,361,240 75,361,514 55,071,676 47,518,313 

หนี้สนิภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
กําไรท่ียังไมเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทนุ     

- หลักทรพัยเพือ่คา 315,626 715,874 315,626 715,874 
- หลักทรพัยเผ่ือขาย 1,117,021 724,500 1,117,021 724,500 

  ตัดจําหนายใบอนญุาตประกอบธรุกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 71,318 40,069 71,318 40,069 

 1,503,965 1,480,443 1,503,965     1,480,443 

สินทรพัยภาษีเงนิไดรอการตัดบญัชี - สุทธิ 80,857,275 73,881,071 53,567,711 46,037,870 
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดข้ึนในระหวางงวด มีดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 1  

มกราคม 2553 
บาท 

รายการที่รับรู 
ในงบกําไรขาดทนุ 

บาท 

รายการที่รับรู 
ในสวนของผูถือหุน 

บาท 

ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

บาท 
สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี        
คาเผ่ือหนี้สงสยัจะสูญ 2,264,432       -  -  2,264,432 
คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน 28,350,906  634,858  -  28,985,764 
ตัดจําหนายใบอนญุาตรับประกันการจําหนาย 732,877    (616,438)  -  116,439 
สํารองผลตอบแทนตามสัญญา 8,491,060  6,511,880  -  15,002,940 
ขาดทนุทีย่ังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน       
    - หลักทรพัยเพื่อคา 391,894  (213,761)  -  178,133 
     - หลักทรพัยเผ่ือขาย 583    (583)  - 
ขาดทนุสะสมทางภาษี 7,251,115  1,237,407  -  8,488,522 
สินทรพัยอืน่ 35,446       -  -  35,446 
กําไรจากการโอนสินทรัพยและธรุกิจใหแกบริษัทรวม 27,843,201  (553,637)  -  27,289,564 

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

หนี้สนิภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
กําไรท่ียังไมเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงนิลงทนุ       
     - หลักทรพัยเพื่อคา 715,874  (400,248)  -  315,626 
     - หลักทรพัยเผ่ือขาย 724,500         392,521  1,117,021 
  ตัดจําหนายใบอนญุาตประกอบธรุกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 40,069         31,249  -  71,318 
 1,480,443  (368,999)       392,521  1,503,965 
สินทรพัยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ 73,881,071  7,369,308  (393,104)  80,857,275 
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 งบการเงนิรวม 
 ณ วันท่ี 1  

มกราคม 2552 
บาท 

รายการท่ีรับรู 
ในงบกําไรขาดทุน 

บาท 

รายการท่ีรับรู 
ในสวนของผูถือหุน 

บาท 

ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2552 

บาท 
สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี        
คาเผ่ือหนี้สงสยัจะสูญ 2,417,187  (102,707)  -  2,314,480 
คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทนุ 23,962,814       522,240  -  24,485,054 
ตัดจําหนายใบอนญุาตรับประกันการจําหนาย 3,317,808  (656,250)  -  2,661,558 
ขาดทนุทีย่ังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน       
    - หลักทรพัยเพื่อคา 1,235,391  13,628  -  1,249,019 
     - หลักทรพัยเผ่ือขาย 1,223,541  -  253,300  1,476,841 
ขาดทนุสะสมทางภาษี 33,400,593  19,718,597  -  53,119,190 
สินทรพัยอืน่ 74,034  -  -  74,034 

 65,631,368  19,495,508  253,300  85,380,176 
        

หนี้สนิภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
กําไรท่ียังไมเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงนิลงทนุ       
     - หลักทรพัยเพื่อคา 553,329  (504,718)  -  48,611 
 553,329  (504,718)  -  48,611 
สินทรพัยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ 65,078,039  20,000,226  253,300  85,331,565 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 1 

มกราคม 2553 
บาท 

รายการที่รับรูใน
งบกําไรขาดทุน 

บาท 

รายการท่ีรับรูใน
สวนของผูถอืหุน 

บาท 

    ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2553 

บาท 
สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี        
คาเผ่ือหนี้สงสยัจะสูญ 2,264,432      -  -  2,264,432 
คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทนุ 28,350,906         634,858  -  28,985,764 
ตัดจําหนายใบอนญุาตรับประกันการจําหนาย 732,877  (616,438)  -  116,439 
สํารองผลตอบแทนตามสัญญา 8,491,060  6,511,880  -  15,002,940 
ขาดทนุทีย่ังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน       
    - หลักทรพัยเพื่อคา 391,894       (213,761)  -  178,133 
     - หลักทรพัยเผ่ือขาย 583      -  (583)     - 
ขาดทนุสะสมทางภาษี 7,251,115  1,237,407  -  8,488,522 
สินทรพัยอืน่ 35,446    -  35,446 

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

หนี้สนิภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
กําไรท่ียังไมเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงนิลงทนุ       
     - หลักทรพัยเพื่อคา 715,874  (400,248)  -  315,626 
     - หลักทรพัยเผ่ือขาย 724,500      -       392,521  1,117,021 
  ตัดจําหนายใบอนญุาตประกอบธรุกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 40,069         31,249  -  71,318 
 1,480,443  (368,999)        392,521  1,503,965 
สินทรพัยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 46,037,870  7,922,945  (393,104)  53,567,711 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2552 
รายการที่รับรูใน
งบกําไรขาดทุน 

รายการท่ีรับรูใน
สวนของผูถอืหุน 

    ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2552 

สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี         
คาเผ่ือหนี้สงสยัจะสูญ 2,417,187  (102,707)  -  2,314,480  
คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทนุ 23,962,815  522,240  -  24,485,055  
ตัดจําหนายใบอนญุาตรับประกันการจําหนาย 3,317,808  (656,250)  -  2,661,558  
ขาดทนุทีย่ังไมเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน        
    - หลักทรพัยเพื่อคา 1,235,391  13,628  -  1,249,019  
     - หลักทรพัยเผ่ือขาย 1,223,540  -  253,300  1,476,840  
ขาดทนุสะสมทางภาษี 33,400,593  19,718,597  -  53,119,190  
สินทรพัยอืน่ 74,034  -  -  74,034  

 65,631,368  19,495,508  253,300  85,380,176  
         

หนี้สนิภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี         
กําไรท่ียังไมเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงนิลงทนุ        
     - หลักทรพัยเพื่อคา 553,329  (504,718)  -  48,611  
 553,329  (504,718)  -  48,611  
สินทรพัยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 65,078,039  20,000,226  253,300  85,331,565  

 
11. หุนกู 

เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูวงเงินไมเกิน 
2,000 ลานบาท อายุไมเกิน 7 ป เพื่อรองรับโอกาสในการบริหารเงินทุนและเพ่ิมชองทางการดําเนินธุรกิจ     
โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณารายละเอียดประเภทหุนกู ระยะเวลาและ
เงื่อนไขอ่ืนตามภาวะตลาดและความตองการใชเงินในภายหลัง ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

ตอมา เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติปรับลดวงเงินหุนกูเดิม ซ่ึงไดรับ
อนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2551 เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2551 เปนวงเงิน 1,000 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดและเงื่อนไขเปนไปตามที่กําหนดไวเดิม  

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยังไมไดออกหุนกูดังกลาว 
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12. หุนกูอนพัุนธ 

เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุนกู
อนุพันธของบริษัท ภายในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท อายุไมเกิน 5 ป โดยที่ประชุมไดมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขในการเสนอขายหุนกูอนุพันธ      
แตละรุน ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังอํานาจในการดําเนินการใดๆ       
ตามจําเปนที่เกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาว  
 

เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2551 การออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาวไดรับการอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 บริษัทยังไมมีการออกหุนกูอนุพันธดังกลาว 

 
13. ทุนเรอืนหุน  

ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกจําหนายและชําระแลว 
เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติดังนี ้
(1) อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญใหแกพนกังานบริษัทจํานวน 27,000,000 หนวย 
(2) อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 27,000,000 บาท คิดเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 27,000,000 หุน 

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

(4) อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 19,675,971 บาท คิดเปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 19,675,971 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 19,675,971 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิ       
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกผูถือหุน (ZMICO-W3) เนื่องจากการปรับอัตรา
การใชสิทธิ 

(5) อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ตามขอ (2) และ ขอ (3) ขางตน จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,037,157,550 บาท เปนทุนจดทะเบียน 
1,083,833,521 บาทคิดเปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 1,083,833,521 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 

บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ทุนจดทะเบียน      
สวนที่สูงกวาทุนชําระแลวไดจัดสรรไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวจํานวน 833,895,131 บาท 
และ833,895,131 บาท ตามลําดับ 

 

เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 
1,083,833,521 บาท เปน 833,895,131 บาท (ดูหมายเหตุขอ 32) 

 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ 
มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซ่ึงคํานวณโดยการหารสวนของผูถือหุนดวย
จํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว สุทธิดวยจํานวนหุนทุนซ้ือคืน ณ วันที่ในงบดุลมีมูลคาเทากับ 2.55 บาท
ตอหุน และ 2.52 บาทตอหุน ตามลําดับ มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนดังกลาวยังไมไดรวมผลกระทบของมูลคาสินทรัพย
สุทธิตอหุนที่จะปรับลดลงจากจํานวนหุนสามัญที่บริษัทจะตองออกเพิ่มเติมจากการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

 
14. หุนทุนซ้ือคืน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติอนุมัติโครงการซ้ือคืนหุนสามัญจํานวน 
82,962,440 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด) โดยราคาที่ซ้ือคืน
เปนการซ้ือในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเสนอซ้ือจากผูถือหุนเปนการท่ัวไปในราคาเดียวกับที่ซ้ือ          
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวงเงินรวมไมเกิน 200 ลานบาท โดยมีกําหนดระยะเวลาในการซ้ือหุน
คืนต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม 2549 ถึงวันท่ี 14 กันยายน 2549  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีหุนสามัญท่ีซ้ือคืนรวมจํานวน 53,872,000 หุน คิดเปนรอยละ 6.49 ของจํานวนหุน
ที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติใหทําการซ้ือหุนคืน มูลคารวมของหุนซ้ือคืนคิดเปนจํานวนเงิน 
199.99 ลานบาท  

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2550 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ไดอนุมัติการจําหนายหุนซ้ือคืน 
ทั้งจํานวน 53,872,000 หุน โดยวิธีขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดระยะเวลาในการขายหุนซ้ือคืน
ต้ังแตวันที่ 20 มิถุนายน 2550 ถึงวันท่ี 13 กันยายน 2552 และกําหนดราคาจําหนายไมตํ่ากวารอยละ 85 ของ
ราคาปดเฉลี่ย 5 วันทําการซ้ือขายกอนหนา 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดจําหนายหุนซ้ือคืนทั้งหมดคืนสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 
53,872,000 หุน มูลคารวม 215.51 ลานบาท มีสวนเกินมูลคาจากการจําหนายหุนซ้ือคืนจํานวน 15.52 ลานบาท 
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ตอมา เม่ือวันที่  26 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2551 มีมติอนุมัติโครงการซ้ือคืนหุนสามัญ
จํานวน 83,375,886 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด) โดยเปนการซ้ือคืน    
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในราคาไมเกินราคาปดถัวเฉลี่ย 5 วันทําการกอนการซ้ือหุนบวกดวยรอยละ 
15 ของราคาปดถัวเฉลี่ยนั้น วงเงินในการซ้ือหุนคืนไมเกิน 200 ลานบาท โดยมีกําหนดระยะเวลาในการซ้ือหุนคืน
ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2552 สวนระยะเวลา   ในการจําหนายหุนที่ซ้ือคืนจะพิจารณา
โดยคณะกรรมการของบริษัท ภายหลัง 6 เดือนนับจากวันที่ซ้ือหุนคืนเสร็จส้ินแตไมเกิน 3 ป และกําหนดราคา
จําหนายไมตํ่ากวารอยละ 85 ของราคาปดเฉลี่ย 5 วันทําการซ้ือขายกอนการขายหุนซ้ือคืน      

 

เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2552 ซ่ึงไดรับการมอบหมายตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2552 เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ไดอนุมัติการจําหนายหุนทุนซ้ือคืน จํานวน 
9,087,100 หุน โดยวิธีขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ กําหนดระยะเวลาในการขายหุนซ้ือคืนต้ังแตวันที่ 
22 ตุลาคม 2552 ถึงวันท่ี 13 มีนาคม 2555 กําหนดราคาจําหนายไมต่ํากวารอยละ 85 ของราคาปดเฉลี่ย 5 วัน
ทําการซ้ือขายกอนหนา 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหุนสามัญท่ีซ้ือคืนรวมจํานวน 9,087,100 หุน 
คิดเปนรอยละ 1.09ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติใหทําการ ซ้ือหุนคืน มูลคา
รวมของหุนซ้ือคืนคิดเปนจํานวนเงิน 20.06 ลานบาท  

 
15. ใบสําคญัแสดงสิทธ ิ

15.1 ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 
ในเดือนธันวาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 20,372,351 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมและผูถือหุนที่จะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน
ในอัตราสวน 4 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา กําหนดระยะเวลาการใชสิทธิ 5 ป ในราคา
การใชสิทธิเทากับ 60 บาท ตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) ในอัตราสวนการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดหลังจากหนึ่งป
นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (เริ่มใชสิทธิครั้งแรกไดในวันที่ 30 กันยายน 2548)  
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สืบเนื่องจากการลดมูลคาที่ตราไวของหุนจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิปรับเปน 203,723,510 หนวย ดวยอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ
ในราคาใชสิทธิเทากับ 6 บาทตอหุน  

 

ตอมา เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัทไดอนุมัติจาย    
เงินปนผลใหแกผูถือหุนเกินกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ เปนเงื่อนไขที่ทําใหบริษัทตองปรับราคา
การใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหแกผูถือหุนเพ่ือรักษาผลประโยชนตอบ
แทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม ดังน้ัน ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลืออยูจากการใชสิทธิ
ภายหลังจากมติที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวจะไดรับการปรับสิทธิใหมเปน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 
1.09832 หุนสามัญ ในราคาการใชสิทธิเทากับ 5.463 บาทตอหุน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปน
จํานวน 201,214,034 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบกําหนดอายุแลวในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 

 

เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท            
โดยยกเลิกการออกหุนสามัญซ่ึงสํารองไวสําหรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท 
(ดูหมายเหตุขอ 32) 

 

15.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานครั้งท่ี 3 
ในเดือนธันวาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุนสามัญของบริษัท อายุ 5 ป จํานวน 1,430,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ใหแกกรรมการและ
พนักงานซ่ึงมิใชกรรมการหรือพนักงานที่เคยไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจากบริษัทมากอน
โดยไมคิดมูลคา โดยกําหนดราคาการใชสิทธิเทากับมูลคาหุนที่ตราไวในอัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 
1 หุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดตลอดระยะเวลา 5 ปตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบกําหนดอายุในวันที่ 8 สิงหาคม 2552 
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เนื่องจากการลดมูลคาที่ตราไวของหุนจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหจํานวนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานครั้งที่ 3 ปรับเปน 14,300,000 หนวย ดวยอัตราการใชสิทธิ 1 
ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ในราคาใชสิทธิตามมูลคาท่ีตราไวคือหุนละ 1 บาท และเม่ือวันที่ 18 
เมษายน 2550 ท่ีประชุมผูถือหุนประจําป  ของบริษัท อนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเกินกวารอยละ 70 
ของกําไรสุทธิ เปนเงื่อนไขที่ทําใหบริษัทตองปรับอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญ
ที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานครั้งท่ี 3 เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม ดังนั้นใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลืออยูจากการใชสิทธิภายหลังจากมติที่ประชุม   
ผูถือหุนดังกลาวจะไดรับการปรับสิทธิใหมเปน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.09832 หุนสามัญ ในราคา      
การใชสิทธิตามมูลคาที่ตราไวคือหุนละ 1 บาท ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิจํานวน 13,790,400 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทแลว และคงเหลือใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ียังไมไดจัดสรรจํานวน 509,600 หนวย การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมไดบันทึกเปน
รายจายทางบัญชี 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปนจํานวน 
1,451,991 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบกําหนดอายุในวันท่ี 8 สิงหาคม 2552 

 

เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท     
โดยยกเลิกการออกหุนสามัญซ่ึงสํารองไวสําหรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท     
(ดูหมายเหตุขอ 32) 

 

15.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่จัดสรรใหแกพนกังานบริษัท 
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทอายุ 5 ป จํานวน 27,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก
พนักงานของบริษัทโดยไมคิดมูลคา โดยกําหนดราคาการใชสิทธิเทากับมูลคาทางบัญชีตามงบการเงินที่ผาน
การตรวจสอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 3.21 บาทตอหุน ในอัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุน
สามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดตลอดระยะเวลา 5 ป ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว คือ           
ใชสิทธิไดรอยละ 50 ต้ังแตวันที่ 31 มีนาคม 2552 และใชสิทธิไดเต็มจํานวนต้ังแตวันท่ี 31 มีนาคม 2553          
ซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว     
เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2551 ตอมาในเดือนมีนาคม 2551 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
16,432,100 หนวย ใหแกพนักงานของบริษัทแลว และมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดจัดสรรคงเหลืออีกเปน
จํานวน 10,567,900 หนวย การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมไดบันทึกเปนรายจายทางบัญชี ใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวจะครบกําหนดอายุในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 
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ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ยังไมไดมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2552 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปนจํานวน  
16,432,100 หนวย  

 

เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2552 มีมติใหยกเลิกใบสําคัญ
แสดงสิทธิเนื่องจากในปจจุบันบริษัทไดมีการโอนยายธุรกิจและพนักงานไปยังบริษัทหลักทรัพยเคท ี
ซีมิโก จํากัด และมีแผนการปรับโครงสรางบริษัท ดังน้ันการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจึงไมเปนการ
ตอบสนองวัตถุประสงคเดิมอีกตอไป  โดยบริษัทไดยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ต้ังแตวันที่ 25 
กันยายน 2552 เปนตนไป 
 

เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัท 
โดยยกเลิกการออกหุนสามัญซ่ึงสํารองไวสําหรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท    
(ดูหมายเหตุขอ 32) 

 
16. เงินปนผลจาย  

เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของ
บริษัทจากกําไรสะสมในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน จํานวน 412.18 ลานบาท (สุทธิจาก
หุนสามัญซ้ือคืนจํานวน 9.09 ลานหุน) โดยบรษิัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 

 

เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2552 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลใหแก
ผูถือหุนของบริษัทจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และจากกําไรสะสมในอัตรา
หุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งส้ิน จํานวน 123.67 ลานบาท (สุทธิจากหุนสามัญซ้ือคืนจํานวน 9.09 ลานหุน) 
โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 24 กันยายน  2552 
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17. การจัดการสวนทุน 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 18/2549 เรื่อง “การดํารงเงินกองทุน          
สภาพคลองสุทธิ” กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเม่ือส้ินวันทําการใด  ๆไมนอยกวา      
15 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 7 ของหน้ีสินท่ัวไป  
 

บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา
ตามกฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนา บริษัทตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเม่ือส้ินวันทําการใดๆ         
ไมนอยกวา 25 ลานบาทและไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินท่ัวไปและทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน เวนแต     
เปนกรณีที่บริษัทไดหยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทดังกลาว และไดมีหนังสือแจง          
ความประสงคดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว ใหบริษัทดํารง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเม่ือส้ินวันทําการใดๆ ตามที่กําหนดในวรรคท่ีหนึ่งแทน  

 

นอกจากนี้ ตามขอบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”) หมวด 300 
“สมาชิก” เรื่อง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดใหสมาชิกสามัญตองมีสวนของผูถือหุนไมนอยกวา 
100 ลานบาท สําหรับสมาชิกท่ีทําธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพันธ 

 

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2552 บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย           
ใหหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาช่ัวคราว โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ดังนั้น      
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทจึงไมตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตามหลักเกณฑ       
ที่กําหนดดังกลาว 

 

นอกจากน้ี วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัท คือเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเน่ือง
ของบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอ่ืน รวมถึงเพ่ือดํารงไว      
ซ่ึงโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 
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บริษัทยอย 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กน.13/2548 เรื่อง “หลักเกณฑเกี่ยวกับ
การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” กําหนดให
บริษัทจัดการกองทุนรวมและบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซ่ึงไมไดจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดํารง
สวนของผูถือหุนไมตํ่ากวา 20 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีระดับเตือนภัยอยูที่ 30 ลานบาท 
และ 15 ลานบาท ตามลําดับ ในกรณีที่บริษัทยอยไมสามารถดํารงเงินกองทุนในระดับเตือนภัยไดตามที่กําหนด บริษัทยอย
จะตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังแผนปรับปรุงเพ่ือใหมี       
สวนของผูถือหุนไมตํ่ากวาระดับเตือนภัยดังกลาว โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบการเงิน
ของบริษัทยอยแสดงสวนของผูถือหุนเกินกวาเกณฑที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

นอกจากนี้ วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทยอย คือเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ืองของบริษัทยอยเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอ่ืนรวมถึงเพ่ือดํารงไว
ซ่ึงโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 

 
18.  สวนเกนิมลูคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุนสูงกวา       
มูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกิน
มูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 
19. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 
ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดต้ังสํารองตามกฎหมายรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว 
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20. สํารองหุนทุนซ้ือคืน   

ตามมาตรา 66/1(2) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทอาจซ้ือหุนคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน
เม่ือบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกิน และการซ้ือหุนคืนน้ันไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหา
ทางการเงิน ท้ังนี้ตามบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 756/2547 ไดกําหนดหลักเกณฑสําหรับการซ้ือหุนคืน
โดยใหบริษัทตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจายซ้ือหุนคืนจนกวาจะมีการจําหนาย
หุนที่ซ้ือคืนไดหมดหรือบริษัทลดทุนท่ีชําระแลวโดยวิธีตัดหุนซ้ือคืนที่จําหนาย ไมหมดแลวแตกรณี นอกจากนี้      
ตามหนังสือของสภาวิชาชีพที่ ส.สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 กําหนดใหบริษัทที่มีการซ้ือหุนคืนตอง    
มีกําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซ้ือคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี และกรณีที่นํากําไรสะสมไปจายเงินปนผล 
กําไรสะสมหลังการจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซ้ือคืน  ท่ีคงเหลืออยูในบัญชี  
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองหุนทุนซ้ือคืนทั้งจํานวนแลว 
(ดูหมายเหตุขอ 14) 
 

21. รายไดคาธรรมเนียมและบรกิาร 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิน้สุด  สําหรับไตรมาสส้ินสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจัดจําหนายหลกัทรพัย - 44,800 - 44,800 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 3,439,990 2,509,256 3,439,990 2,509,256 
การจัดการกองทนุสวนบคุคล และกองทุนรวม       2,122,194 197,849 - - 
อ่ืน ๆ  - 908,665 - 908,665 
รวม 5,562,184 3,660,570 3,439,990 3,462,721 
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22. คาธรรมเนียมและบรกิารจาย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสส้ินสุด  สําหรับไตรมาสสิน้สุด 
 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

คานายหนาจายใหแกตลาดหลักทรพัยฯ -  5,162,049  -  5,162,049 
ตัดจําหนายคาธรรมเนยีมใบอนุญาตจัดการกองทนุ        

สวนบุคคล การจัดการกองทนุรวม         
และธรุกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 123,288   123,288  -  - 

อื่น ๆ  1,485,970  669,472  563,917  494,024 
รวม 1,609,258  5,954,809  563,917  5,656,073 

 

23. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
23.1 คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนง
เปนผูบริหารของบริษัทดวย 

 

23.2 คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน ไดแก เงินเดือน โบนัส คารถและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ        
ที่จายใหแกผูบริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 24/2552 เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับ
กรรมการและผูบริหารของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552 (ดูหมายเหตุขอ 2.6) 

 

24. คาใชจายอืน่ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสส้ินสุด  สําหรับไตรมาสส้ินสุด 
 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

คารับรอง 81,909 1,609,291 42,761 1,604,526 
คาใชจายดานประชาสัมพนัธ 224,150 1,452,557 21,500 1,325,057 
คาใชจายเดินทาง 315,953 2,467,382 280,561 2,467,992 
คาใชจายตลาดหลักทรพัย 294,074 1,239,306 294,074 1,239,306 
คาเครื่องเขียนและอุปกรณสาํนักงาน 119,175 2,384,510 13,588 2,338,407 
อื่น ๆ  1,464,448 4,594,737 1,056,223 4,338,623 
รวม 2,499,709 13,747,783 1,708,707 13,313,911 
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25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและบริษัทยอยไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่สมัครเปนสมาชิก     
ของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่ง และบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบใหอีกสวนหนึ่ง                
ซ่ึงกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเปนผูจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
เปนจํานวนเงินประมาณ 0.08 ลานบาท และ 1.85 ลานบาท ตามลําดับ และบริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเปนจํานวนเงินประมาณ 0.06 ลานบาท ในแตละไตรมาส  

 
26. ภาษีเงินไดนิตบิุคคล 

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร ซ่ึงมีผลบังคับ
ใชต้ังแตวันที่ 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ใหลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิไมเกิน 300 ลานบาท เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 ดังน้ัน บริษัทจึงไดใชอัตราภาษีรอยละ 25 ในการคํานวณคาใชจายภาษีเงินไดสําหรับไตรมาส
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวแลว 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิน้สุด  สําหรับไตรมาสสิน้สุด 
 วันที่ 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

     
    ภาษีเงนิไดนิติบุคคลรอการตัดบัญชี - รายได 7,369,308 20,000,226 7,922,945 20,000,226 
รวม 7,369,308 20,000,226 7,922,945 20,000,226 
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การกระทบยอดภาษีเงินไดและกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณดวยอัตราภาษีเงินได มีดงันี้ 

      

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิน้สุด  สําหรับไตรมาสสิน้สุด 
 วันท่ี 31 มีนาคม  วันที่ 31 มีนาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (26,602,206) (91,851,357) 9,327,224 (81,191,560) 
อัตราภาษี 25%, 30% 25%, 30%  25%  25% 
ผลคูณของกําไร (ขาดทนุ) ทางบญัช ี     

กับอัตราภาษีเงินได – รายได 7,400,551 21,615,928       (2,331,806) 20,297,890 
ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญช ี    

แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี (31,243) (1,615,702) 10,254,751 (297,664) 
ภาษีเงินได - รายได 7,369,308 20,000,226     7,922,945 20,000,226 

 
27. การกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  

   งบการเงนิรวม  
 สําหรับไตรมาสสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 
   จํานวนหุนสามัญ  
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  ถัวเฉลี่ยถวงน้าํหนกั กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 2553  2552  2553  2552 2553 2552 
 บาท  บาท  หุน  หุน บาท บาท 
   ปรับปรุงใหม      ปรับปรุงใหม 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขัน้พืน้ฐาน   
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ  (22,232,898)  (67,143,082)  824,808,031  824,901,992  (0.027)    (0.081) 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            
ใบสําคญัแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 15) -  -  -   847,845  -  - 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด            
กําไร (ขาดทนุ) ที่เปนของผูถือหุนสามัญ            
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามญั (22,232,898)  (67,143,082)  824,808,031  825,749,837  (0.027)  (0.081) 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
 จํานวนหุนสามัญ 
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  ถัวเฉล่ียถวงน้าํหนกั  กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 2553 2552  2553  2552  2553  2552 
 บาท บาท  หุน  หุน  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขัน้พ้ืนฐาน    
กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 17,250,169 (61,191,334) 824,808,031 824,901,992 0.021 (0.074) 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด        
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 15) - - - 847,845  -  - 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด        
กําไร (ขาดทนุ) ที่เปนของผูถือหุนสามัญ        
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามญั 17,250,169 (61,191,334)  824,808,031 825,749,837 0.021 (0.074) 

 
28. รายการธรุกจิกับกจิการท่ีเกีย่วของกัน 

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงเกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุน
และ/หรือมีกรรมการรวมกัน ฝายจัดการเห็นวานโยบายการกําหนดราคาท่ีบริษัทเรียกเก็บจากบุคคลที่เกี่ยวของ 
และกิจการที่เกี่ยวของกันไดใชราคาซ่ึงตอรองกันอยางอิสระที่ถือปฏิบัติเปนปกติในธุรกิจ รายการธุรกิจดังกลาว
สามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ยอดคงเหลือกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552     
มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
บริษัทยอย         
บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทนุรวม ซีมิโก จํากัด        

เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุขอ 7) -  -  120,000,000  120,000,000 
เงินลงทุนในกองทนุรวมที่บรหิารโดยบริษัทยอย 45,118,189  43,548,105  45,118,189  43,548,105 
เงินลงทุนในกองทนุสวนบคุคลที่บริหารโดยบริษัท
ยอย 

25,669,907  24,618,407  25,669,907  24,618,407 

คาบริการจัดการกองทุนสวนบคุคลคางจาย -  -  8,809  7,823 
ลูกหนีอ้ืน่ -  -  -       1,856      

บริษัทรวม        
บริษัทหลักทรพัย เคที ซีมิโก จํากัด         

เงินลงทุนในบริษัทรวม (ดูหมายเหตุขอ 7) 926,173,422  967,321,816  937,505,000  937,505,000 
ลูกหนีค้าตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจ  
(ดูหมายเหตุขอ 7) 

 
- 

  
58,180,804 

  
- 

  
58,180,804 

ลูกหนีอ้ืน่ 378,356  248,573  378,356  248,573 
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งบการเงินรวม 

                       
งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน        
บริษัทท่ีมีกรรมการรวมกนั        
Quam Limited        

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

เงินลงทุนในหุนสามัญ (ดูหมายเหตุขอ 6.1) 156,020,644  156,020,644  156,020,644  156,020,644 
ลูกหนีค้าท่ีปรึกษาทางการเงิน 3,439,990  -  3,439,990  - 
ลูกหนีอ้ืน่ 1,230,008  1,230,008  1,230,008  1,230,008 

 

รายการคากับบุคคลที่เกี่ยวของกันและกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางไตรมาสส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 
มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับไตรมาสส้ินสุด สําหรับไตรมาสส้ินสุด  
 วันท่ี 31 มีนาคม วันท่ี 31 มีนาคม   
 2553 2552 2553 2552  
 บาท บาท บาท บาท  

บรษิัทยอย       
บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุนรวม  
  ซีมิโก จํากัด 

     

รายจายคาบริหารกองทุนสวนบุคคล - - 24,216 107,724 ตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญารอยละ 0.4 ตอป  
ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษัทยอย - 20,625,724 - 20,625,724 ตามมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
ไถถอนกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษัทยอย - 20,625,724 - 20,625,724 ตามมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

   ไถถอนเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล     ตามมลูคาเงินลงทุน 134 ลานบาท และดอกเบี้ยรับ  
   ท่ีบริหารโดยบริษัทยอย - 135,000,000 - 135,000,000 1 ลานบาท 

   รายไดจากการเปนตัวแทนซ้ือขายหนวยลงทุน -            - -         52,950 คิดอัตรารอยละ 0.15 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิ 
หนวยลงทุนท่ีจําหนายได 

รายไดอื่น -             - -        75,000 ตามอัตราท่ีตกลงกัน 25,000 บาทตอเดือน 
บรษิัทรวม      

บริษัท หลักทรัพย เคทีซีมิโก จํากัด      
รายจายคาบริการ 450,000 - 450,000 - ตามอัตราท่ีตกลงกัน 150,000 บาทตอเดือน 
รายจายคาเชา 148,509 -    148,509 - ตามอัตราตอรองท่ีตกลงกัน 49,503 บาทตอเดอืน 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับไตรมาสส้ินสุด สําหรับไตรมาสส้ินสุด  
 วันท่ี 31 มีนาคม วันท่ี 31 มีนาคม   
 2553 2552 2553 2552  
 บาท บาท บาท บาท  

บรษิัทท่ีเก่ียวของกัน      
บรษิัทท่ีมีกรรมการรวมกัน      

                 Quam Securities Company  Limited      
คานายหนารับ - 48,183 - 48,183 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายรอยละ 0.25 
     สําหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด และ 
     รอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับบัญชีซ้ือขายผานอินเตอรเน็ต  

Quam Limited     เปนอัตราปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอ่ืน 
คาเชาสํานักงาน 293,532 - 293,532 - ตามอัตราท่ีตกลงกัน HKD 22,941 ตอเดือนซ่ึงเปน 
     อัตราปกติท่ีคิดกันลูกคารายอ่ืน 
      

Thanh Cong Securities Company J.S.C.      
   คาท่ีปรึกษาทางการเงินรับ 3,439,990 - 3,439,990 - ตามอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญาท้ังหมด USD 420,216 

    โดยแบงชําระ 12 งวด งวดละ USD 35,018 
บุคคลท่ีเก่ียวของกัน      

คานายหนารับ  - 16,861 - 16,861 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 
รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอ่ืน 

 
29. ภาระผกูพัน  

รายการกับกจิการที่เกี่ยวของกัน 
29.1 เม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2545 บริษัททําสัญญากับบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) เพ่ือใหบริษัทดังกลาว หา

ลูกคาเพื่อรับบริการท่ีปรึกษาทางดานการเงินกับบริษัท โดยบริษัทจะตองจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละ
ของรายไดคาธรรมเนียมที่บริษัทไดรับจากลูกคาใหแกบริษัทดังกลาว ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทได
โอนสิทธิในสัญญาดังกลาวใหแกบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยที่รายละเอียดและวันครบกําหนด
ของสัญญาเปนไปตามเง่ือนไขเดิม  

 

29.2 เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2550 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอย โดยบริษัทยอยจะเปนผูบริหารกองทุนสวนบุคคลท่ีบริษัทลงทุน สัญญามีอายุ 1 ป ส้ินสุด
วันท่ี 30 ธันวาคม 2551 และตอสัญญาอัตโนมัติอีกคราวละหน่ึงป บริษัทตองจายคาตอบแทนในอัตราท่ีตกลงกัน
ตามสัญญาในอัตรารอยละ 0.4 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
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29.3 เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2551 บริษัททําสัญญากับบริษัท Mac Capital Limited เพ่ือใหบริษัทดังกลาวหา

ลูกคาเพื่อรับบริการท่ีปรึกษาทางดานการเงินกับบริษัท สัญญาส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัท
จะตองจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของรายไดคาธรรมเนียมที่บริษัทไดรับจากลูกคาใหแกบริษัท
ดังกลาว ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนสิทธิในสัญญาดังกลาวใหแกบริษัทหลักทรัพย     
เคที ซีมิโก จํากัด โดยท่ีรายละเอียดและวันครบกําหนดของสัญญาเปนไปตามเง่ือนไขเดิม  

 

29.4 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพยเคทีซีมิโก จํากัด เพื่อใหบริษัท
ดังกลาวใหบริการบริหารจัดการ สําหรับงานดานบัญชี งานดานปฏิบัติการ งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนดานเทคนิค งานดานกํากับดูแลใหปฏิบัติ
ตามกฎหมาย งานดานบริหารบุคคล งานดานธุรการทั่วไปและงานบริหารจัดการทั่วไปในกิจการ สัญญามีอายุ 
1 ป ส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 2553 และใหมีผลบังคับใชตอไปอีกคราวละ 1 ป โดยบริษัทจะตองจาย
คาตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 

 

29.5 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพ่ือเชาชวงพื้นท่ีช้ัน 16 
(หอง 1601) ของอาคารลิเบอรต้ีสแควร เพื่อใชเปนสํานักงานของบริษัท ระยะเวลาการเชานับต้ังแต
วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2553 โดยบริษัทจะตองจายคาเชาเดือนละ 49,503 บาท 
และบริษัทไดตอสัญญาไปจนถึง 31 มกราคม 2556 

 

29.6 เม่ือวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 5/2552 มีมติอนุมัติจายเงินคาตอบแทนพิเศษ
ชวงเปลี่ยนผานใหแกพนักงานท่ีโอนจากบริษัทไปปฏิบัติงานตอที่บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
เปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 115 ลานบาท โดยกําหนดจายเปนงวดๆ ภายในระยะเวลา 18 เดือน โดยจะ
จายทุก 6 เดือน ในอัตราสวนรอยละ 20 : 20 : 20 : 40 ตามลําดับ เริ่มต้ังแตงวดมิถุนายน 2552 ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ท้ังนี้ พนักงานจะตองมีสถานภาพของการเปนพนักงานอยูในวันที่บริษัททําการ
จายเงินงวดน้ันๆ ดวย  โดยการจายเงินดังกลาวเปนเงินที่บริษัทจายใหตามภาระผูกพันของสัญญาโอน
การจางระหวางกัน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทไดจายไปแลวทั้งส้ินเปนจํานวนเงิน 
55.4 ลานบาท และในไตรมาสส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทไดประมาณการคาตอบแทนพิเศษ       
ที่คาดวาจะจายในอนาคตจากขอมูลที่มีอยูปจจุบัน โดยบริษัทไดบันทึกคาตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมจํานวน 
26.0 ลานบาท ทําให ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ยอดคาตอบแทนพิเศษคางจายเปนจํานวน 60.0 ลานบาท 
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29.7  เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2552 บริษัททําสัญญากับ Thanh Cong Securities Joint Stock Company (“TCSC”) ซ่ึง

เปนบริษัทหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทจะใหคําแนะนํา ความชวยเหลือและบริการอ่ืน ๆ เพ่ือ
พัฒนาความชํานาญดานเทคนิคและเพิ่มศักยภาพในงานดานวาณิชธนกิจขามชาติ งานดานตลาดหลักทรัพย 
งานวิจัยรวมทั้งเผยแพรงานขอมูลงานวิจัยของ TCSC ทั้งในประเทศเวียดนามและนอกประเทศโดยผานเครือขาย
ของซีมิโก สัญญามีอายุ 1 ปบริษัทไดรับคาตอบแทนท้ังส้ิน US$ 420,218 โดย TCSC แบงชําระ 12 งวดๆละ 
USD 35,018 คาธรรมเนียมที่ไดรับขางตนสุทธิจากภาษีตางๆท่ีเกี่ยวของของประเทศเวียดนามแลว 

 

รายการกับคูสัญญาทางธรุกจิอ่ืน ๆ 
 

29.8 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว
สําหรับอาคารและอุปกรณสํานักงาน ซ่ึงจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตดังตอไปน้ี 

  
 

งบการเงนิรวม 

  
 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี ณ วันที ่
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2553 2552  2553 2552 
 ลานบาท ลานบาท  ลานบาท ลานบาท 

ภายใน 1 ป 3.2  1.7  1.6  1.6 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 4.5  2.0  1.6  2.0 
รวม 7.7  3.7  3.2  3.6 

 
30. ขอมลูทางการเงินจําแนกตามสวนงานธรุกจิหรอืภูมิศาสตร 

บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานธุรกิจดานนายหนาคาหลักทรัพยและใหบริการและบริษัทยอยดําเนินกิจการ
หลักดานหลักทรัพยและใหบริการบริหารทรัพยสินเปนหลัก โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรเดียวคือ
ในประเทศไทย ดังนั้นจึงมิไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร 
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31. การดําเนินงานท่ียกเลกิ       

ในระหวางไตรมาสส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจหลักทรัพยไปยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก 
จํากัด โดยหลังจากการโอนธุรกิจ บริษัทจะดําเนินธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน  ๆการลงทุนและอาจมีการปะกอบ
ธุรกิจหลักทรัพยที่ไมเปนการแขงขันกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัดทั้งน้ีสัดสวนของรายไดจากการดําเนินงาน
ที่ยกเลิกไปคิดเปนรอยละ 97 ของรายไดรวม โดยคาใชจายสวนเก่ียวของกับธุรกิจหลักทรัพยไดลดไปท้ังจํานวน และ
คาใชจายจากการดําเนินงานที่ยกเลิก คิดเปนรอยละ 98 ของคาใชจายรวม 

 
32. เหตุการณภายหลังวนัท่ีในงบการเงิน 

32.1 เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  มีมติดังตอไปน้ี 
(1) อนุมัติใหงดจายเงินปนผลประจําป 2552 
(2) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 1,083,833,521 บาท เปน 833,895,131 บาท โดยยกเลิกการออกหุนสามัญ

จํานวน 249,938,390 หุน ซ่ึงสํารองไวสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุนสามัญ
ของบริษัทที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแก
กรรมการและพนักงานครั้งที่ 3  และใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกพนักงานบริษัท      
(ดูหมายเหตุขอ 15.1 ขอ 15.2 และขอ 15.3) เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุ โดยบริษัทได
จดทะเบียนลดทุนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 30 เมษายน 
2553 

 

32.2  เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2553 บริษัทไดลงทุนเพิ่มเติมในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด จํานวน 
18,181,800 หุน ในราคาที่ตราไวหุนละ 8.25 บาท รวมเปนเงิน 149.99 ลานบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทครั้งที่ 8/2552 เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552  

 
33. การอนุมัติใหออกงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมีอํานาจของ
บริษัท เม่ือวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 


