
 

 

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการดําเนินงานของบริษัท 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
เพื่อประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2537 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2538 และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนท่ี ชั้น 16 (หอ้ง 1601) เลขท่ี 287 
อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีสาํนกังานใหญ่แห่งเดียว และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีจาํนวนสาขา 11 แห่ง 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังานรวมจาํนวน  25  คน และ 490 คน ตามลาํดบั และพนกังานเฉพาะบริษทัมีจาํนวน  5 คน 
และ 474 คน ตามลาํดบั   
 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. ธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 
2. การคา้หลกัทรัพย ์ 
3. การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน  
4. การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 
5. การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เนต  
6. ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
7.     ธุรกิจการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 7  บริษทัมีแผนร่วมลงทุนเพื่อพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยก์บัธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) โดยกาํหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั (เดิมช่ือ “บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี จาํกดั” 
ซ่ึงไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2552) เป็นบริษทัร่วมทุน 
 
ในระหว่างปี 2551 บริษทัไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2551 บริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 48.81 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระ เป็นผลให้บริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั มีฐานะเป็นบริษทัร่วมของบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 7) และในระหว่างปี 2552 
บริษทัไดล้งทุนเพ่ิมเติม โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49.45 ของทุนท่ี
ออกและเรียกชาํระ  
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เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2552 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2552 ไดมี้มติอนุมติัการโอนธุรกิจและลูกหน้ี
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินของบริษทัใหแ้ก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
31 มีนาคม 2552 บริษทัไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุน้กบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และลงนามในสัญญา
โอนสินทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดยการโอนดงักล่าวแลว้เสร็จในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 
สําหรับสถานะของบริษทัหลงัจากการโอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินแลว้ 
บริษทัไดห้ยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 
1 พฤษภาคม 2552 ตามหนงัสืออนุมติัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ท่ี กลต.ธ.701/2552 อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยธุรกรรมส่วนใหญ่
จะเป็นการลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไม่เป็นการแข่งขนักับบริษทัหลกัทรัพย ์ 
เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบธุรกิจประเภทการจดัการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 
2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 บริษทัจดัทาํงบการเงินน้ีตามมาตรฐานการบญัชีและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
และไดจ้ดัทาํข้ึนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“กลต.”) ตามขอ้กาํหนดของประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี สธ/น. 26/2549 เร่ือง “แบบงบการเงินสาํหรับบริษทัหลกัทรัพย”์ ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2549 

 

ในปี 2550 มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน” (ฉบบั 35 เดิม) 
และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “งบกระแสเงินสด” (ฉบบั 25 เดิม) ไดมี้การประกาศ
โดยสภาวิชาชีพบญัชี โดยใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2551 การปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทั 
อยา่งไรกต็าม งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 
2551 ยงัคงแสดงรายการตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ดงักล่าวขา้งตน้  

 

2.2 การจดัเลขระบุฉบบัมาตรฐานการบญัชีไทยใหม่ 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 12/2552 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2552 
เก่ียวกบัการจดัเลขระบุฉบบัมาตรฐานการบญัชีไทยใหต้รงกบัมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ 
ดงันั้นเลขระบุฉบบัมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปิดเผยในงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 จึงไดแ้สดงตามประกาศดงักล่าว 
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2.3 มาตรฐานการบญัชีท่ีประกาศแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2552 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 16/2552 ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2552 
เกี่ยวกบัมาตรฐานการบญัชีใหม่ และมาตรฐานการบญัชีซ่ึงไดม้ีการปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี 
ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2552  
 

มาตรฐานการบญัชีซ่ึงไดมี้การปรับปรุงใหม่สองฉบบัเม่ือมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2554 
จะใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิมท่ียกเลิกไป คือ แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2550) และ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั” (ฉบบั 47 เดิม)  
 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2554 คือ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 
เร่ือง “อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน” 
 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มกราคม 2555 คือ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 
เร่ือง “การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล” 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัคาดว่าจะนาํมาตรฐานการบญัชีขา้งตน้มาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทั
เม่ือมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้และคาดว่าการนาํมาตรฐานการบญัชีเหล่าน้ีมาถือปฏิบติัจะ
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบติั 
 

2.4 งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ไดร้วมรายการของบริษทั และบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 100  
 

ยอดคงคา้งและรายการคา้ระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามบญัชีของบริษทั
และส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้  
 

งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ไดร้วมส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
ซ่ึงไดม้าจากงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  
 

งบการเงินของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชี 
ท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
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2.5 การจดัประเภทรายการใหม่ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ไดมี้การจดัประเภท
รายการใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 ดงัน้ี 
- หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับญัชีจาํนวน 0.55 ลา้นบาท ซ่ึงเดิมเคยแยกแสดงเป็นรายการต่างหาก  

ไดถู้กนาํมาแสดงสุทธิกบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี  
- แยกแสดงสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย - สุทธิจาํนวน 2.85 ลา้นบาท ซ่ึงเดิมเคยแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึง

ในสินทรัพยอ่ื์น  
- ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะบริษทัจาํนวน 44.87 ลา้นบาท และ 36.54 ลา้นบาท ตามลาํดับ ซ่ึงเดิมแสดงรวมไวใ้น
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานไดถู้กจดัประเภทใหม่ โดยแสดงรวมกบัค่าตอบแทนกรรมการภายใต้
รายการค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร (ดูหมายเหตุขอ้ 29) 

 
3. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทร่วม 

3.1 ในระหว่างไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั (“บริษทัร่วม”) 
ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดจ้ากเดิมบนัทึกตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนวณ 
จากกาํไรสุทธิเพื่อเสียภาษีประจาํปี มาเป็นวิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยบริษทัร่วมเช่ือว่า 
การเปล่ียนนโยบายบญัชีดงักล่าวเหมาะสม เน่ืองจากแสดงผลประกอบการของบริษทัร่วมใหส้อดคลอ้งกบั
ความเป็นจริงในธุรกิจและสามารถรับรู้ภาระภาษีเงินได้ท่ีต้องจ่ายหรือได้รับคืนในอนาคตจาก 
การดาํเนินกิจการท่ีเกิดข้ึนแลว้ไวใ้นงบการเงินของบริษทัร่วม ทั้งน้ีบริษทัร่วมไดป้รับยอ้นหลงังบการเงิน
ท่ีนาํมาเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัร่วมไดถื้อปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีมาโดยตลอด 
 

ข้อมูลท่ีจัดทําข้ึนใหม่สําหรับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ีนํามา
เปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 
งบดุลรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 11,327,532 
กาํไรสะสมปลายปีเพิ่มข้ึน 11,133,500 
ส่วนตํ่ากวา่ทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง 194,032 
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หน่วย : บาท 

งบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551  
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียลดลง 11,133,500 
ขาดทุนสุทธิลดลง 11,133,500 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง 0.0134 

 

3.2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2552 บริษทัร่วมมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีสําหรับค่าใบอนุญาต 
การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์จากเดิมท่ีบริษทัเคยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวโดยวิธีเส้นตรง
ในระยะเวลา 5 ปี ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2535 เร่ือง “ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการบญัชีของบริษทัหลกัทรัพย”์ เน่ืองจากบริษทัร่วม
ประเมินแลว้ว่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ดงันั้น เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 51 เร่ือง “สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน” ซ่ึงกาํหนดให้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนตอ้งมีการทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี และไม่อนุญาต
ให้มีการตดัจาํหน่าย บริษทัร่วมจึงหยุดการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม 
เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัดงักล่าวให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2551 บริษัทร่วมจึงต้องปรับยอ้นหลงังบการเงินที่นํามาแสดง
เปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าบริษทัร่วมไม่ไดต้ดัจาํหน่ายค่าใบอนุญาตการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย์
ดงักล่าวมาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 

 

ข้อมูลท่ีจัดทําข้ึนใหม่สําหรับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ีนํามา
เปรียบเทียบ เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 
งบดุลรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 2,847,250 
กาํไรสะสมปลายปีเพิ่มข้ึน 2,847,250 
  

งบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551  
ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียลดลง 2,847,250 
ขาดทุนสุทธิลดลง 2,847,250 
ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง 0.0034 
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ี
ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี  
4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ค่านายหนา้ 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 
 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 
ค่าธรรมเนียมถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง ส่วนรายไดค่้าบริการถือเป็นรายไดต้ามอตัราส่วน
ของงานท่ีทาํเสร็จตามท่ีระบุในสญัญา 
 

ดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์
ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้ง เวน้แต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินตน้และ
ดอกเบ้ียบริษทัจึงหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดงักล่าวตามเกณฑค์งคา้ง   
 

กรณีดงัต่อไปน้ี ถือวา่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเกบ็เงินตน้และดอกเบ้ีย 
1) ลูกหน้ีทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัตํ่ากวา่มูลหน้ี 
2) ลูกหน้ีผ่อนชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซ่ึงคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย

ตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 
3) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและ

มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด 
4) ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา 
5) ลูกหน้ีอ่ืนท่ีคา้งชาํระดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 
 

เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์
 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย  
ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 
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ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้ง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได ้
เม่ือมีการประกาศจ่าย 
 

ค่าใชจ่้าย  
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.2 ดอกเบ้ียเงินกูย้มื 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.3 การรับรู้และตดับญัชีสินทรัพยข์องลูกคา้ 
บริษทับนัทึกเงินท่ีลูกคา้วางไวก้บับริษทั เพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและการซ้ือขาย
หลกัทรัพยใ์นระบบเครดิตบาลานซ์เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัเพื่อการควบคุมภายใน
ของบริษทั และ ณ วนัท่ีในงบดุลบริษทัไดต้ดัรายการดงักล่าวออกทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นของบริษทัเท่านั้น 
 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย ์เงินฝากประจาํท่ีมีอายุคงเหลือไม่เกิน 3 เดือนและไม่มีภาระผูกพนั ตัว๋เงิน
ประเภทเผือ่เรียก และตัว๋เงินท่ีมีวนัถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน หรือนอ้ยกว่า ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
4.5 เงินลงทุนในตราสารหน้ี และตราสารทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกการเปล่ียนแปลง
มูลค่าของหลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน 

 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายทั้งท่ีถือไวเ้ป็นเงินลงทุนชัว่คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่า
ยติุธรรม บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการ
แยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกระทัง่จาํหน่ายหลกัทรัพยจึ์งบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้น 
ในงบกาํไรขาดทุน 
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เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี และท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

การตดัจาํหน่ายบญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียแทจ้ริงซ่ึงจาํนวนท่ี 
ตดัจาํหน่ายน้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัรายไดด้อกเบ้ียรับ 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงแสดง 
ตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย และเงินลงทุนทัว่ไป
จะบนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุน เม่ือราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 

 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั
ทาํการสุดทา้ยของงวดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
คาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนเสนอซ้ือล่าสุดของสมาคมตราสารหน้ีไทย 

 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะบริษทัตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 

4.7 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี 
ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการชาํระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยผ์่านสาํนกัหักบญัชีของ
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนั รวมถึงเงินท่ีนาํไปวางเป็นประกนักบัสาํนกัหกับญัชีแสดงเป็น
ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีสาํนกัหักบญัชี ซ่ึงเป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สธ/น. 26/2549 ลงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2549 เร่ือง “แบบงบการเงิน
สาํหรับบริษทัหลกัทรัพย”์ 
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4.8 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์
และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี
ซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดว้ยเงินสดเป็นบญัชีท่ีลูกหน้ีจะตอ้งชาํระราคาค่าซ้ือ
หลกัทรัพยใ์ห้บริษทัภายใน 3 วนัทาํการและชาํระราคาค่าซ้ือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าให้บริษทั
ภายใน 1 วนัทาํการนบัจากวนัท่ีสั่งซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือ
หลกัทรัพยเ์ป็นบญัชีท่ีลูกหน้ีสามารถกูย้มืเงินเพื่อซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตอ้งวางหลกัประกนัการชาํระหน้ี
ในอตัราท่ีไม่ตํ่ากวา่อตัราท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ลูกหน้ีอ่ืนรวมลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์
และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดและ
ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งประนอมหน้ีหรือผอ่นชาํระ 

 

บริษทัถือปฏิบติัในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าโดยการประเมินฐานะลูกหน้ีแต่ละรายและลูกหน้ีโดยรวม ประกอบกับการพิจารณา 
ตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ท่ี กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 และวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2544 ตามลาํดบั 
ซ่ึงการประเมินน้ีรวมถึงการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนั บริษทัตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสท่ีลูกหน้ี 
จะชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนไม่ครบจาํนวน  

 

บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละรายโดยพิจารณาความเส่ียง 
ในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนั  และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้น 
มีหลกัประกนัไม่เพียงพอ และ/หรือมีโอกาสท่ีจะไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัถือพื้นฐานการจดั
ชั้นหน้ีและการตั้งสาํรองตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ก) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ หมายถึง 

1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดติ้ดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ไดรั้บการชาํระหน้ี และ
บริษทัไดด้าํเนินการจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีตามกฎหมายภาษีอากรแลว้ 

2) มูลหน้ีท่ีบริษทัไดท้าํสญัญาปลดหน้ีให ้
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ข) มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย หมายถึง มูลหน้ีเฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกว่าหลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีเขา้

ลกัษณะดงัน้ี  
1) ลูกหน้ีทัว่ไป ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีหลกัประกนัตํ่ากวา่มูลหน้ี 
2) ลูกหน้ีผ่อนชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซ่ึงคา้งชาํระเงินตน้หรือ

ดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 
3) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจน

และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด 
 

ค) มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน หมายถึง มูลหน้ีส่วนท่ีไม่สูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหน้ีท่ี
เขา้ลกัษณะตาม ข) 

 
 

ทั้งน้ีบริษทัตดัจาํหน่ายลูกหน้ีจดัชั้นสูญออกจากบญัชีทนัทีท่ีพบรายการลูกหน้ีจดัชั้นสูญดงักล่าว 
และตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละหน่ึงร้อยของมูลหน้ีจดัชั้นสงสยัทั้งจาํนวน 

 
 

4.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 

ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบั
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนในระหว่างงวดบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 
ตน้ทุนของการปรับปรุงใหดี้ข้ึนท่ีสาํคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมีความเป็นไป
ไดค่้อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนั้นจะทาํใหบ้ริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกวา่การใชป้ระโยชน์
โดยไม่มีการปรับปรุง สินทรัพยท่ี์ไดม้าจากการปรับปรุงจะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์
ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ค่าซ่อมแซมและค่าบาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเกิดข้ึน 
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การดอ้ยค่า 
บริษทัไดส้อบทานการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมีเหตุการณ์หรือการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีว่า มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์าจจะไม่ไดรั้บคืน เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายทนัที
เม่ือเกิดข้ึน 
 

รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คาํนวณโดยการ
เปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี และจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 
 

4.10 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 
สินทรัพยจ์ดัเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย เม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย
มิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป และสินทรัพยด์งักล่าวจะตอ้งมีไวเ้พื่อขายในทนัทีในสภาพ
ปัจจุบนั 
 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายประกอบด้วย อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟ  
ซ่ึงแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือมีการจาํหน่าย 
 

4.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย
สะสม  
 

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาตาม
อายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดงัน้ี 
 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์        5 ปี 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอ
ตดัจ่าย บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเป็นประจาํทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้
บ่งช้ีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นอาจดอ้ยค่า และตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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4.12 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นภาระของบริษทัจากการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีลูกคา้ 
ท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด  
 

4.13 สญัญาเช่าระยะยาว 
1) สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

สญัญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยูก่บั
ผูใ้ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามอายขุองสญัญาเช่า 

 

2) สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าซ่ึงบริษทัได้รับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพย์
ท่ีเช่าในมูลค่ายติุธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าพร้อมกบัภาระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่าย ค่าเส่ือม
ราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์
ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลา 
ของสญัญา ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

 

4.14 ประมาณการหน้ีสิน 
บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบการเงิน เม่ือสามารถประมาณมูลค่าหน้ีสินนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ
และเป็นภาระผูกพนัในปัจจุบนั ซ่ึงมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะทาํให้บริษทัสูญเสียทรัพยากร 
ท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษทัเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว 
 

4.15 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
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4.16 ภาษีเงินได ้

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้ฉบบัปรับปรุง
ปี 2551 (IAS No. 12 “Income Taxes” (Revised 2008)) ซ่ึงมีเน้ือหาไม่แตกต่างไปจากร่าง
มาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้(2552) มาใชป้ฏิบติั 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษีเงินไดคู้ณดว้ยอตัราภาษีเงินไดต้ามกฎหมายตามท่ี
ประกาศใช ้ณ วนัท่ีในงบดุลและปรับปรุงดว้ยผลกระทบท่ีเกิดจากการบนัทึกบญัชีตามวิธีการบญัชี
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 

บริษทัไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีกบัราคา
ตามฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินโดยใช้อัตราภาษีท่ีกําหนด ณ วนัท่ีในงบดุล ภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชีทางดา้นสินทรัพยจ์ะรับรู้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัจะมีกาํไรทางภาษี
ในอนาคตท่ีเพียงพอต่อการนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ 

 

4.17 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งปี 

 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปีดว้ยผลรวมของ
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั โดยสมมติว่าไดมี้การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในการ
ซ้ือหุน้สามญั และการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ ณ วนัตน้ปี ทั้งน้ี หุน้สามญัเทียบเท่าของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย ไดแ้ก่ ใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทั และเงินกูย้มืท่ีแปลงสภาพได ้ตามลาํดบั 

 

4.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีในงบดุลให้
เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล รายการกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
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4.19 การบริหารความเส่ียงและการป้องกนัความเส่ียง 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงินประเภทตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ี
เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน 
ในตราสารหน้ีและตราสารทุน ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้  เงินกูย้ืมท่ีแปลงสภาพได ้ เจา้หน้ีสาํนกัหักบญัชี  เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละ
หวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4.20 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั 
หรืออยู่ภายใตค้วามควบคุมของบริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น และบริษทัย่อย ตลอดจนกิจการท่ีเป็นบริษทั
ย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและ
บุคคลซ่ึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่อบริษัท ผูบ้ริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท รวมทั้ งสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น  
 

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 
บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาสาระทางเศรษฐกิจของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

4.21 ประมาณการทางบญัชี 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจของ
ผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวด รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่า 
การประมาณการของผูบ้ริหาร ไดพ้ิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น  
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5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 144,096  412,465 139,096 407,465 
เงินฝากกระแสรายวนั ออมทรัพย ์และเงินฝากประจาํ 55,245,413  445,427,541 45,504,031 442,907,030 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีอายคุงเหลือไม่เกินกวา่ 3 เดือน  250,000,000  370,500,000 220,000,000 330,000,000 
หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ * (41,923,530)  (281,702,767) (41,846,530) (281,702,767) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 263,465,979  534,637,239 223,796,597 491,611,728 

 

(*  ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัมีเงินฝากระยะยาวในสถาบนัการเงินในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งิน 
ในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ 30 ลา้นบาท และ 270 ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นส่วนหน่ึงของบญัชีลูกคา้ท่ีบริษทั
ตอ้งส่งคืนเม่ือลูกคา้ทวงถาม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เงินฝากเพื่อซ้ือหลกัทรัพยข์องลูกคา้ท่ีไดรั้บโอนมาจากบริษทัหลกัทรัพย ์เคที  
ซีมิโก ้จาํกัด ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2552 มียอดคงเหลือเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 32.51 ลา้นบาท 
(ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีเงินสดและประเภทเครดิตบาลานซ์จาํนวน 3,414 ราย) และ1.34 
ลา้นบาท (ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จาํนวน 324 ราย) อยา่งไรก็ตาม เม่ือลูกคา้ดงักล่าวไดน้าํส่ง
สัญญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั แลว้ บริษทัจะโอนเงินฝากของ
ลูกคา้รายท่ีนาํส่งสญัญากลบัไปฝากยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดัต่อไป (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
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6. เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน - สุทธิ 

6.1 ราคาทุน/ราคาตามบญัชี และมูลค่ายติุธรรม 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 
 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 
 ราคาตามบญัชี  ยุติธรรม  ราคาตามบญัชี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงนิลงทุนช่ัวคราว     
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     

หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 16,715,353 15,147,778 11,968,217  7,026,650 
ตราสารหน้ี - พนัธบตัรต่างประเทศ - - 50,735,139 50,732,940 
ตราสารหน้ี - พนัธบตัรรัฐบาล - - 230,384,799 231,986,691 
ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 193,145,402 194,607,064 220,953,063 221,343,895 
ตราสารหน้ี - ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 79,632,843 79,859,847 76,639,596 76,655,623 
ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 111,538,528 112,713,359 16,999,644 17,206,410 

รวม 401,032,126 402,328,048 607,680,458 604,952,209 
บวก (หกั) ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 1,295,922 - (2,728,249) - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - สุทธิ 402,328,048 402,328,048 604,952,209 604,952,209 
     
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     

หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 17,940,000 7,930,000 17,940,000 6,565,000 
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หน่วยลงทุน 40,650,105 43,548,105 40,000,000 35,143,680 

รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 58,590,105 51,478,105 57,940,000 41,708,680 
บวก (หกั) ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 2,898,000 - (4,856,320) - 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (10,010,000) - (11,375,000) - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย – สุทธิ 51,478,105 51,478,105 41,708,680 41,708,680 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว - สุทธิ 453,806,153 453,806,153 646,660,889 646,660,889 
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 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 
 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 
 ราคาตามบญัชี  ยุติธรรม  ราคาตามบญัชี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงนิลงทุนระยะยาว     
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     

ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 3,206,558 3,204,225 16,182,071 16,144,229 
หกั ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (2,333) - (37,842) - 
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 3,204,225 3,204,225 16,144,229 16,144,229 

     เงินลงทุนทัว่ไป      
หุน้สามญั 178,298,668 156,575,359 29,609,274  963 
หุน้บุริมสิทธิ 125,000 125,000 1,974,500  1,974,500 

รวม 178,423,668 156,700,359 31,583,774  1,975,463 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (21,788,312) -  (31,457,811)  - 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป  - สุทธิ 156,635,356 156,700,359 125,963  1,975,463 
รวมเงินลงทุนระยะยาว  - สุทธิ 159,839,581 159,904,584 16,270,192  18,120,655 
รวมเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน - สุทธิ 613,645,734 613,710,737 662,931,081  664,781,544 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารหน้ี-พนัธบตัรรัฐบาล ในส่วนของลูกคา้บญัชีเงินสด
และลูกคา้บญัชีเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัตอ้งส่งคืนเม่ือลูกคา้ทวงถามจาํนวน 496 ลา้นบาท 
ซ่ึงไดแ้สดงสุทธิเป็นศูนยไ์วใ้นงบดุล     

 

ในระหว่างปี 2551 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงกบั Thanh Cong Securities Company J.S.C (“TCSC”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศเวียดนาม เพื่อท่ีจะลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีมีอยู ่
ของ TCSC โดยบริษทัมีสิทธิในการลงทุนเพิ่มทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ต่อมา 
เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2552 บริษทัไดล้งนามซ้ือหุน้ในสญัญาผูถื้อหุน้กบัผูถื้อหุน้รายอ่ืนของ TCSC 
และลงนามในสัญญาซ้ือหุน้กบั TCSC โดยบริษทัไดช้าํระค่าหุน้ของ TCSC เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
2552 จํานวน 156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.88 ของหุ้นท่ีออกแล้วทั้ งหมดของ TCSC  
ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 
 

เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2552 มีมติอนุมติัให้บริษทั 
จาํหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัหลกัทรัพย ์Thanh Cong Securities Company J.S.C. ซ่ึง
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยใ์นประเทศเวียดนาม ปัจจุบนับริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 18.88 ให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย  ์เคที ซีมิโก้ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ บริษทัในราคา 161.24 ลา้นบาท 
(ราคาทุน 156 ลา้นบาท) ทั้งน้ีไดม้อบอาํนาจให้ฝ่ายจดัการพิจารณารายละเอียดและดาํเนินการ
ขายหุน้ตามมติท่ีไดรั้บอนุมติั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัยงัไม่มีการขายหุน้ดงักล่าวออกไป 
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6.2 กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 
 2552 2551  2552 2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง     
ของหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 4,024,170 (1,005,048) 4,024,170  (1,005,048) 

กาํไรจากการขายหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 14,152,137 53,091,682 14,152,137  53,091,682 
กาํไรจากการขายหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 650,104 6,532,376 650,104  5,520,135 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ      
เงินลงทุนทัว่ไป (โอนกลบั) 9,669,500 (8,077,481) 9,669,500  (8,077,481) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินลงทุนทัว่ไป  (9,180,750) - (9,180,750) - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า       
    หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (โอนกลบั) 1,365,000  (11,375,000) 1,365,000  (11,375,000) 
ขาดทุนจากการขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (4,500) (206,803) (4,500) (206,803) 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11,046 1,608,513 475,652  - 
รวม 20,686,707 40,568,239 21,151,313  37,947,485 

    

6.3 ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 
 2552 2551  2552 2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบ้ียรับ 5,079,217 26,283,325 5,079,217 25,326,236 
เงินปันผล 275,017 3,198,740 275,017 3,198,740 
รวม 5,354,234 29,482,065 5,354,234 28,524,976 
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6.4  ราคาทุน/ราคาทุนตดัจาํหน่ายของตราสารหน้ีแยกตามระยะเวลาท่ีจะถึงกาํหนดชาํระ 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 
 ถงึกาํหนดชําระภายใน  ถงึกาํหนดชําระภายใน 
 1 ปี  2 – 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม  1 ปี  2 – 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
เงนิลงทุนช่ัวคราว          
ตราสารหนีเ้พือ่ค้า          
ตราสารหน้ีพนัธบตัรต่างประเทศ -  - - - -     50,735,139 -      50,735,139 
ตราสารหน้ีพนัธบตัรรัฐบาล -  - - -     22,393,856 - 207,990,943  230,384,799 
ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 193,145,402 - - 193,145,402 220,953,063 - -  220,953,063 
ตราสารหน้ี- ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 79,632,843 - - 79,632,843 76,639,596 - -  76,639,596 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 111,538,528 - - 111,538,528 5,020,702 11,978,942 -  16,999,644 
บวก  (หกั) ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 2,863,497 - - 2,863,497 421,910 209,945 1,581,463  2,213,318 
รวม - สุทธิ 387,180,270 - - 387,180,270 325,429,127 62,924,026 209,572,406  597,925,559 
          
เงนิลงทุนระยะยาว          
ตราสารหนีเ้ผือ่ขาย          
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,206,558  - - 3,206,558 - 16,182,071 -      16,182,071 
หกั   ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (2,333)  - - (2,333) -  (37,842) -      (37,842) 
รวม - สุทธิ 3,204,225  - - 3,204,225 - 16,144,229 -      16,144,229 
รวมตราสารหนี ้- สุทธิ 390,384,495  - - 390,384,495 325,429,127 79,068,255 209,572,406  614,069,788 

 
6.5 กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
  “ปรับปรุงใหม่”    
ยอดยกมาตน้ปี - ก่อนปรับปรุง (4,123,363) 3,474,963 (3,670,622)  3,579,514 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง      
นโยบายบญัชีของบริษทัร่วม      
(ดูหมายเหตุขอ้ 3) - 194,032 -  - 

ยอดยกมาตน้ปี - หลงัปรับปรุง (4,123,363) 3,668,995 (3,670,622)  3,579,514 
เปล่ียนแปลงระหวา่งปี      

จากการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (1,947,457)  2,757,618  (1,947,457)  2,757,618 
จากการตีราคาเงินลงทุน 8,268,782  (4,894,162)  8,268,782  (4,894,162) 
จากการขายเงินลงทุน (478,953)  (5,009,041)  (478,953)  (5,113,592) 
จากการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)  
  ในบริษทัร่วม 

 
204,065 

  
(646,773) 

  
- 

  
- 

ยอดคงเหลือส้ินปี 1,923,074 (4,123,363) 2,171,750 (3,670,622) 
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6.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงิน

และผลการดาํเนินงานดงัน้ี 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 

 ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผือ่ ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผือ่ 
 ราคาตามบญัชี ยุติธรรม การด้อยค่า ราคาตามบญัชี ยุติธรรม การด้อยค่า 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
หุน้สามญั 21,789,274 962 21,788,312 29,609,274 963 29,608,311 
หุน้บุริมสิทธิ - - - 1,849,500 - 1,849,500 

 21,789,274 962 21,788,312 31,458,774 963 31,457,811 

 
7. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดั
ตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม 

ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการถอืหุ้น วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  ที่ลงทุน 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
   2552  2551 2552 2551 2552  2551  2552  2551 
   ล้านบาท   ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  
             “ปรับปรุงใหม่” 

บริษทัร่วม - บริษทัหลกัทรัพย ์เคที               
ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั             

ยอดก่อนปรับปรุง   1,538  864 49.5 48.8 937.5 437.5 967.4 395.5 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง 
  นโยบายบญัชีของบริษทัร่วม 

          

  (ดูหมายเหตุขอ้ 3)       - - - 14.2 

ยอดหลงัปรับปรุง        937.5  437.5  967.4  409.7 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สัดส่วนการถือหุ้น วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

  ทีล่งทุน 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
   2552  2551 2552 2551 2552  2551  2552  2551 
   ล้านบาท   ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  
              “ปรับปรุงใหม่”“ 

บริษทัย่อย         
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ ใหบ้ริการจดัการ            
   กองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั กองทุนรวมและ          
 กองทุนส่วนบุคคล หุน้สามญั 120  100 100 100 120  100 51.2 52.4 

หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (68.8) (47.6) - - 

       51.2 52.4 51.2 52.4 

บริษทัร่วม -บริษทัหลกัทรัพย ์         
เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั         
ยอดก่อนปรับปรุง   1,538 864 49.5 48.8 937.5 437.5 967.4 395.5 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง           

  นโยบายบญัชีของบริษทัร่วม           
  (ดูหมายเหตุขอ้ 3)       - - - 14.2 

ยอดหลงัปรับปรุง       937.5 437.5 967.4 409.7 

รวม - สุทธิ       988.7 489.9 1,018.6 462.1 

 

สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 
 ณ วนัที ่ 

31 ธันวาคม 
2552 

ล้านบาท 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2551 
ล้านบาท 

สินทรัพยร์วม 3,386.54  885.60 
หน้ีสินรวม 1,759.47  375.02 
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,627.07  510.58 
 

 สําหรับปี 
ส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวาคม 

2552 
ล้านบาท 

 สําหรับปี   
ส้ินสุดวนัที ่ 
31 ธันวาคม 

2551 
ล้านบาท 

รายไดร้วม 1,040.01  235.25 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี    116.07  (97.80) 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย       57.48   (27.36) 
 

บริษทั ซิมิโก ้ดีริเวทีฟ จาํกดั ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินธุรกรรมแต่อยา่งใด จึงไดท้าํการจดทะเบียนเลิกกิจการ
กบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2550 โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวชาํระบญัชีแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 2 
กุมภาพนัธ์ 2552 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 เงินลงทุนในบริษทั ซิมิโก ดีริเวทีฟ จาํกดั จาํนวน 1.0 ลา้นบาท 
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพยอ่ื์น) 
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เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2551 บริษทัจาํหน่ายหุ้นสามญัในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีมิโก ้ไนท ์
ฟันด ์แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ในส่วนท่ีบริษทัลงทุนทั้งหมดใหแ้ก่บริษทัมหาชนจาํกดัแห่งหน่ึง 
และบริษทัจาํกดัอีก 2 แห่ง ในราคาทุน เป็นจาํนวนเงิน 10.2 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัไดรั้บ
ชาํระเงินจากผูซ้ื้อแลว้ทั้งจาํนวน  
 

ในระหว่างปี 2551 บริษทัมีแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์
ร่วมกนั โดยกาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เป็นบริษทัร่วมลงทุน โดยตามแผนดงักล่าว
บริษทัจะลงทุนในบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระของ
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
 

ในระหว่างปี 2551 บริษทัไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 
48.81 ของทุนท่ีออกและเรียกชาํระตามแผนร่วมลงทุนดงักล่าว ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้
จาํกดั มีฐานะเป็นบริษทัร่วมของบริษทั  
 

เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2551 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ไดท้าํขอ้เสนอเพื่อซ้ือธุรกิจของบริษทั 
ตามแผนร่วมลงทุนดงักล่าว ซ่ึงประกอบดว้ยการซ้ือสินทรัพยท่ี์ใชใ้นการดาํเนินงานไดแ้ก่ ระบบขอ้มูล
สารสนเทศ อุปกรณ์ รวมทั้งเงินมดัจาํต่างๆ และการรับโอนบญัชีลูกคา้และพนกังานของบริษทั (รวมเรียกว่า 
“ธุรกิจ”) โดยบริษทัจะไดรั้บเงินจาํนวน 500 ลา้นบาท จากบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เป็นการตอบแทน
ภายในระยะเวลา 3 ปี นอกจากน้ี บริษทัยงัจะไดรั้บเงินอีกจาํนวนหน่ึงจากการโอนลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทบญัชีมาร์จ้ินไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ประมาณ 700 ลา้นบาท ทั้งน้ีมูลค่าของ
ลูกหน้ีท่ีโอนอาจเปล่ียนแปลงไปตามยอดคงเหลือของลูกหน้ีดงักล่าว ณ วนัท่ีโอนซ่ึงการโอนธุรกิจและ
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
2/2552 ของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2552  
 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2552 ท่ีประชุมกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 4/2552 ไดมี้มติอนุมติัให้ลงทุนเพิ่มในหุ้น
สามญัของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั จาํนวน 50 ลา้นหุน้ในราคาท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นเงิน 
500 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนหุ้นทั้งส้ินท่ีบริษทัจะลงทุน 92,169,000 หุ้น มูลค่ารวมของเงินลงทุนคิด 
เป็นเงิน 937.51 ลา้นบาท หรือร้อยละ 49.45 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมด บริษทั 
ไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้ดงักล่าวทั้งจาํนวนในวนัท่ี 27 เมษายน 2552 
 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษทัไดล้งนามในสัญญาผูถื้อหุน้กบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
และลงนามในสญัญาโอนสินทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดยการโอนดงักล่าวแลว้เสร็จ
ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 สําหรับสถานะของบริษทัหลงัจากการโอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทบญัชีมาร์จ้ินแลว้ บริษทัยงัคงสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยธุรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการ
ลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไม่เป็นการแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดยบริษทัไดรั้บ
ค่าตอบแทนสาํหรับธุรกิจดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท โดยในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2552 ไดรั้บเงิน
จาํนวน 300 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลืออีก 200 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระภายใน 3 ปี โดยใชผ้ลการดาํเนินงาน (กาํไร
ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และ ค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”)) ของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
เป็นเกณฑ ์โดยบริษทัจะไดเ้งินตามสัดส่วนของ EBITDA ของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ท่ีทาํไดจ้ริง 
รวม 3 ปี กบัเกณฑ ์EBITDA ท่ีตั้งไวร้วม 3 ปี จาํนวน 1,000 ลา้นบาท แต่ทั้งน้ียอดท่ีจะไดรั้บชาํระทั้งหมด 
ไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยบริษทัจะไดรั้บชาํระภายใน 3 ปี เร่ิมจากปี 2552 และมีเง่ือนไขตามลาํดบัดงัน้ี 
 

1.  บริษทัจะรับชาํระเงินจาํนวน 60 ลา้นบาท ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั
หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จาํกัด มีมติเห็นชอบต่องบการเงินปี 2552 ซ่ึงมีกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี  
ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย ("EBITDA") ของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ไม่นอ้ยกว่า 
250 ลา้นบาท (ไม่รวมรายการพิเศษจากรายการชดเชยพนกังานเน่ืองจากโครงการโอนธุรกิจหลกัทรัพย ์
และรายการตั้ งหน้ีสูญเพิ่มจากการเส่ือมค่าของหลักประกันท่ีได้มาก่อนวันท่ี 15 กันยายน 2551)  
หาก EBITDA ตํ่ากว่า 250 ลา้นบาทใหย้กยอดท่ีจะรับชาํระในปี 2552 ไปรวมกบัปี 2553 ทั้งน้ีในกรณีมิได้
โอนธุรกิจและสินทรัพยต์ั้งแต่ตน้ปี กาํหนดใหจ้าํนวนเงินท่ีจะรับชาํระของปี 2552 และ EBITDA ใหคิ้ด
ตามสดัส่วน (pro rate) ตามระยะเวลาท่ีโอนธุรกิจมา ส่วนยอดท่ีเหลือยกยอดท่ีจะชาํระไปรวมกบัปี 2553 

 

2.  บริษทัจะรับชาํระอีก 70 ลา้นบาท ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกัทรัพย ์
เคที ซีมิโก ้จาํกดั มีมติเห็นชอบต่องบการเงินปี 2553 หาก EBITDA ไม่นอ้ยกว่า 350 ลา้นบาท 
หาก EBITDA ตํ่ากว่า 350 ลา้นบาทให้ยกยอดท่ีจะชาํระสาํหรับปี 2553 ไปรวมกบัปี 2554 ทั้งน้ี 
ในกรณีปี 2552 บริษทัไม่ไดรั้บชาํระเงินจาํนวน 60 ลา้นบาทสาํหรับปี 2552 และยกมาปี 2553 
บริษทัจะรับชาํระเงินจาํนวน 130 ลา้นบาท ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติ
เห็นชอบต่องบการเงินปี 2553 หาก EBITDA ปี 2552 ถึง ปี 2553 รวม 2 ปี ไม่ตํ่ากว่า 600 ลา้นบาท 
และหาก EBITDA ตํ่ากวา่น้ี ใหย้กยอดท่ีจะชาํระไปรวมกบัปี 2554 

 

3.  บริษทัจะรับชาํระเงินส่วนท่ีเหลืออีก 70 ลา้นบาท ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ
บริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั มีมติเห็นชอบต่องบการเงินปี 2554 ซ่ึง EBITDA ของบริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 400 ลา้นบาท และหาก EBITDA ตํ่ากว่าน้ี การรับชาํระเงิน
จะใชเ้กณฑต่์อไปน้ีคือ  
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ณ ส้ินปี 2554 หากมีปีใดปีหน่ึงมีการคา้งชาํระ การจ่ายชาํระเงินส่วนท่ีเหลือจะจ่ายชาํระภายใน 15 วนันบัจาก
วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติเห็นชอบต่องบการเงินปี 2554 โดยใชเ้กณฑ์ชาํระตามสัดส่วนคือ (ก) รวมยอด 
EBITDA ท่ีเกิดข้ึนจริงของปี 2552 - 2554 รวม 3 ปี เปรียบเทียบกบั (ข) ประมาณการรวม 3 ปี จาํนวน 1,000 
ลา้นบาท โดยบริษทัจะไดรั้บชาํระตามสัดส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงหักดว้ยยอดเงินท่ีไดรั้บชาํระแลว้แต่ทั้งน้ียอดท่ี
จะไดรั้บชาํระทั้งหมดไม่เกิน 200 ลา้นบาท 

 

สาํหรับเงินท่ีไดรั้บจาํนวน 300 ลา้นบาท บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนสินทรัพยแ์ละธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม 

185.51 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับงวดคร่ึงปีส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 อยา่งไรก็ตาม
ในงบการเงินรวม บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนสินทรัพยแ์ละธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมในงบกาํไรขาดทุน
รวมจาํนวน 93.78 ลา้นบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายนอกในบริษทัร่วมในอตัราร้อยละ 
50.55 ท่ีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนสินทรัพยใ์ห้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ในงบดุลรวม จาํนวน 
91.73 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัจะรับรู้ “กาํไรจากการโอนสินทรัพยใ์ห้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่าวเป็น
รายได ้เม่ือบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง หรือเม่ือบริษทัร่วมมีการขายสินทรัพยท่ี์รับ
โอนจากบริษทัออกไปให้กบับุคคลภายนอก นอกจากนั้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 
บริษทัร่วมไดมี้การโอนสินทรัพยท่ี์รับโอนจากบริษทับางส่วนออกไปให้กบับุคคลภายนอก บริษทัจึง
ตดัรายการ “กาํไรจากการโอนสินทรัพยใ์ห้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” และรับรู้เป็นกาํไรจากการโอน
สินทรัพยแ์ละธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมจาํนวน 9.13 ลา้นบาท ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552 บริษทัมีกาํไร
จากการโอนทรัพยสิ์นใหแ้ก่บริษทัร่วมรอการรับรู้ดงักล่าวเป็นจาํนวน 82.6 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ิน ซ่ึงมีมูลค่า ณ วนัโอน
จาํนวน 834 ลา้นบาท ให้บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดยบริษทัไดรั้บค่าตอบแทน ณ วนัโอน
จาํนวน 687 ลา้นบาท สาํหรับค่าตอบแทนส่วนท่ีเหลือจาํนวน 147 ลา้นบาท บริษทัไดรั้บชาํระในเดือน
มิถุนายน 2552 จาํนวน 125 ลา้นบาท และในเดือนกรกฎาคม 2552 จาํนวน 22 ลา้นบาทเรียบร้อยแลว้ 
(ดูหมายเหตุขอ้ 9) 
 

เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั มีมติอนุมติัให้
ลดผลขาดทุนสะสมจาํนวน 353,524,000 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษทัร่วมและทุนท่ีชาํระแลว้
จาก 1,864,000,000 บาท เป็น 1,537,800,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จากมูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
เป็นมูลค่าหุ้นละ 8.25 บาท และโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจาํนวน 27,324,000 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม
ดงักล่าว และมีการอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัร่วม เพื่อให้สอดคลอ้งกบั 
การลดทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษทัร่วม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2552 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
ของบริษทัร่วมคร้ังท่ี 3/2552 ไดพ้ิจารณาอนุมติัเร่ืองดงักล่าว และบริษทัร่วมไดจ้ดทะเบียนลดทุนและ 
แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัร่วมกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2552 
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เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2553 บริษทัไดล้งนามในสัญญาโอนสินทรัพยฉ์บบัแกไ้ขคร้ังท่ี 1 กบับริษทัหลกัทรัพย ์ 
เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดยเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการรับชาํระเงินส่วนท่ีเหลืออีก 200 ลา้นบาท ในสัญญาโอน
สินทรัพย ์ฉบบัลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2552 ดงักล่าวดงัน้ี  
 
กรณีการโอนธุรกิจและสินทรัพยไ์ม่ไดท้าํตั้งแต่ตน้ปี 2552 ประมาณการ EBITDA ท่ีกาํหนดไวส้าํหรับปี 2552 
จาํนวน 250 ลา้นบาท ให้คาํนวณตามสัดส่วน (pro-rated) ตามระยะเวลาท่ีเหลือนบัจากวนัท่ีโอนธุรกิจ
และสินทรัพย ์(“Pro-rated 2009 EBITDA”) โดยจาํนวนเงินท่ีบริษทัจะไดรั้บชาํระสาํหรับปี 2552 จะคาํนวณ
ดงัน้ี 
 

ก) กรณีท่ี EBITDA ท่ีทาํไดจ้ริงนอ้ยกว่า ประมาณการ EBITDA ท่ีคาํนวณตามสัดส่วนดงักล่าว ใหย้กยอด 
EBITDA  ท่ีทาํไดจ้ริงของปี 2552ไปรวมคาํนวณในปี 2553  
 

ข) กรณีท่ี EBITDA ท่ีทาํไดจ้ริงเท่ากบัหรือมากกว่า ประมาณการ EBITDA ท่ีคาํนวณตามสัดส่วนดงักล่าว  
บริษทัจะไดรั้บชาํระเงินสาํหรับปี 2552 เทียบตามสดัส่วนระหวา่ง EBITDA ท่ีทาํไดจ้ริงกบัประมาณการ 
EBITDA ท่ีกาํหนดไวส้าํหรับปี 2552 จาํนวน 250 ลา้นบาท แต่ทั้งน้ี ยอดท่ีจะไดรั้บชาํระทั้งหมดไม่เกิน 
60 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 39) 

 

งบการเงินเฉพาะสาํหรับงวดคร่ึงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทับนัทึกกาํไรจากการโอนสินทรัพยแ์ละ
ธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมเพิ่มเติมจาํนวน 58.18 ลา้นบาท และบนัทึกผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคา้งรับจาก
บริษัทร่วมด้วยจํานวนเดียวกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 (ดูหมายเหตุข้อ 15) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าตอบแทนในการโอนธุรกิจจาํนวน 200 ลา้นบาท ท่ีจะไดรั้บเพิ่มเติมจากบริษทัร่วม เน่ืองจากบริษทัร่วม
สามารถทาํกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2552 ไดต้ามเง่ือนไข อยา่งไรก็ตาม ในงบการเงินรวมบริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนสินทรัพยแ์ละ
ธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบกําไรขาดทุนรวมจํานวน 29.41 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บุคคลภายนอกในบริษทัร่วม ในอตัราร้อยละ 50.55 ท่ีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนสินทรัพยใ์ห้แก่
บริษทัร่วมรอรับรู้” ในงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เพิ่มเติม จาํนวน 28.77 ลา้นบาท  
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8. ลูกหนีสํ้านักหักบัญชี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551 
 บาท  บาท 

ลูกหน้ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(TSD) - 160,243,315 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (TCH) - 20,128,163 
หกั ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชีในนามบริษทัเพื่อลูกคา้  - (9,269,892) 
รวมลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 171,101,586 

 

(*  ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็นสินทรัพย์
และหน้ีสินในงบการเงิน)   

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ลูกหน้ีสาํนกัหักบญัชีไม่มียอดคงเหลือเน่ืองจากบริษทัไดห้ยดุประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว จนถึง 31 ธนัวาคม 2554 (ดูหมายเหตุขอ้ 1)  

 
9. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และ
ดอกเบ้ียคา้งรับ ดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551 
 บาท  บาท 
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด -  164,247,548 
เงินใหกู้ย้มืเพือ่ซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยระบบเครดิตบาลานซ์ -  686,463,463 
ลูกหน้ีอ่ืน    
ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี 131,611,293  128,869,365 
ลูกหน้ีผอ่นชาํระ 53,283  2,434,273 
ลูกหน้ีอ่ืน 170,401,841  207,608,183 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 302,066,417  1,189,622,832 
บวก  ดอกเบ้ียคา้งรับ -  7,005,642 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) (286,481,115)  (250,726,115) 
รวม 15,585,302  945,902,359 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เงินใหกู้ย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยระบบเครดิตบาลานซ์ ลดลงทั้งจาํนวนจากการโอน
ใหบ้ริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
 

บริษทัไดจ้ดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีเขา้เกณฑก์ารจดัชั้นตามประกาศของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของ
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมตามหนงัสือท่ี กธ. 5/2544 
ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2544 ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 
 ลูกหนีธุ้รกจิ ค่าเผือ่หนีส้งสัย มูลค่าลูกหนีธุ้รกจิ ลูกหนีธุ้รกจิ ค่าเผือ่หนีส้งสัย มูลค่าลูกหนีธุ้รกจิ 
 หลกัทรัพย์และ จะสูญที่ตั้ง หลกัทรัพย์และสัญญา หลกัทรัพย์และ จะสูญที่ตั้ง หลกัทรัพย์และสัญญา 
 สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยบริษทั ซ้ือขายล่วงหน้า  สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า โดยบริษทั ซ้ือขายล่วงหน้า  
 และดอกเบีย้ค้างรับ  และดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ และดอกเบีย้ค้างรับ  และดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลหน้ีปกติ  - - -  857,716,653 - 857,716,653 
มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่        
มาตรฐาน 15,585,302 - 15,585,302  88,185,706 - 88,185,706 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 286,481,115 (286,481,115) -  250,726,115 (250,726,115) - 
รวม 302,066,417 (286,481,115) 15,585,302  1,196,628,474 (250,726,115) 945,902,359 

 

มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสยั (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้และ
ดอกเบ้ียคา้งรับ) แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551 
 บาท  บาท 
ไม่เกิน 3 เดือน             - 330,629,027 
มากกวา่ 3 เดือน ถึง 6 เดือน             -             - 
มากกวา่ 6 เดือน ถึง 9 เดือน             - 20,198 
มากกวา่ 9 เดือน ถึง 12 เดือน  100,744,438             - 
มากกวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี 193,114,964 53,106 
มากกวา่ 3 ปี ข้ึนไป 8,207,015 8,209,490 
รวม 302,066,417 338,911,821 
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10. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551 
 บาท  บาท 
ยอดตน้ปี 250,726,115 8,502,208 
บวก หน้ีสงสยัจะสูญ  35,755,000 242,223,907 
ยอดปลายปี (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 286,481,115 250,726,115 

 
 

11. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  ลดลงจากการขาย  โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่      ให้บริษัทร่วม    ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม      ในระหว่างปี    31 ธันวาคม 
 2551      (ดูหมายเหตุข้อ 7)    2552 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน            

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 97,004,137 -  (2,929,119) (92,062,182)  -  2,012,836 
อุปกรณ์สาํนกังาน 284,051,480 884,369 (46,264,770) (227,326,571)  295,780  11,640,288 
ยานพาหนะ 51,466,234 -  -  (50,532,204)  -  934,030 
เคร่ืองตกแต่งระหวา่งติดตั้ง 2,838,971 1,886,650 (3,646,653)          (783,188)  (295,780)  - 

รวมราคาทุน 435,360,822 2,771,019 (52,840,542) (370,704,145)  -  14,587,154 

         

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (73,400,762) (4,045,169) 2,361,190 74,018,152 - (1,066,589) 
อุปกรณ์สาํนกังาน (255,666,321) (8,740,300) 44,171,467 210,834,781 - (9,400,373) 
ยานพาหนะ (42,160,037) (2,206,441) -  43,829,090 - (537,388) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (371,227,120) (14,991,910) 46,532,657 328,682,023 - (11,004,350) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ        

  อุปกรณ์ - สุทธิ 64,133,702 (12,220,891) (6,307,885) (42,022,122) - 3,582,804 

            
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552        14,991,910 
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 งบการเงนิรวม 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง ลดลงจากการขาย 

ให้บริษัทย่อย 
ในระหว่างปี 

(ดูหมายเหตุข้อ 7) 

โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่       ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม 
 2550       2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน            

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 95,069,621 4,195,209 (6,993,430) -  4,732,737 97,004,137 
อุปกรณ์สาํนกังาน 285,447,300 9,081,631 (5,503,446) (4,974,005)   - 284,051,480 
ยานพาหนะ 63,568,303 - (9,064,686) (3,037,383) - 51,466,234 
เคร่ืองตกแต่งระหวา่งติดตั้ง 557,636 7,014,072 - -  (4,732,737) 2,838,971 

รวมราคาทุน 444,642,860 20,290,912 (21,561,562) (8,011,388) - 435,360,822 
         
ค่าเส่ือมราคาสะสม         

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (68,095,031) (11,769,258) 6,463,527 - - (73,400,762) 
อุปกรณ์สาํนกังาน (235,597,785) (29,114,717) 5,442,149 3,604,032 - (255,666,321) 
ยานพาหนะ (40,853,186) (9,024,389) 6,907,015 810,523 - (42,160,037) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (344,546,002) (49,908,364) 18,812,691 4,414,555 - (371,227,120) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ        

  อุปกรณ์ - สุทธิ 100,096,858 (29,617,452) (2,748,871) (3,596,833) - 64,133,702 

            
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551        49,908,364 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง ลดลงจากการขาย 

ให้บริษัทร่วม 
ในระหว่างปี 

(ดูหมายเหตุข้อ 7) 

ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่     ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม     31 ธันวาคม 
 2551     2552 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน          

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 94,991,301 - (2,929,119) (92,062,182)  - 
อุปกรณ์สาํนกังาน 278,356,571 481,844 (46,264,770) (227,326,570) 5,247,075 
ยานพาหนะ 50,532,204 - - (50,532,204) - 
เคร่ืองตกแต่งระหวา่งติดตั้ง 2,008,191 1,706,650          (2,931,653) (783,188)  - 

รวมราคาทุน 425,888,267 2,188,494 (52,125,542) (370,704,144) 5,247,075 
      
ค่าเส่ือมราคาสะสม       

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (72,736,740) (3,642,602) 2,361,190 74,018,152 - 
อุปกรณ์สาํนกังาน (252,845,679) (7,041,184) 44,171,468 210,834,780 (4,880,615) 
ยานพาหนะ (41,809,455) (2,019,635) - 43,829,090 - 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (367,391,874) (12,703,421) 46,532,658 328,682,022 (4,880,615) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ      

  อุปกรณ์ - สุทธิ 58,496,393 (10,514,927) (5,592,884) (42,022,122) 366,460 
      
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552      12,703,421 
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 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง   โอนเข้า (ออก)  ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที่         ณ วนัที่ 
 31 ธันวาคม         31 ธันวาคม 
 2550         2551 

 บาท  บาท  บาท   บาท  บาท 
ราคาทุน           

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 93,176,785 4,075,209 (6,993,430)  4,732,737 94,991,301 
อุปกรณ์สาํนกังาน 274,950,840 8,849,820 (5,444,089) - 278,356,571 
ยานพาหนะ 59,596,890 - (9,064,686) - 50,532,204 
เคร่ืองตกแต่งระหวา่งติดตั้ง 371,824 6,369,104 -  (4,732,737) 2,008,191 

รวมราคาทุน 428,096,339 19,294,133 (21,502,205) - 425,888,267 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (67,821,707) (11,378,560) 6,463,527 - (72,736,740) 
อุปกรณ์สาํนกังาน (230,804,407) (27,469,177) 5,427,905 - (252,845,679) 
ยานพาหนะ (39,878,887) (8,837,583) 6,907,015 - (41,809,455) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (338,505,001) (47,685,320) 18,798,447 - (367,391,874) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ       

  อุปกรณ์ - สุทธิ 89,591,338 (28,391,187) (2,703,758) -  58,496,393 

            
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551          47,685,320 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ
อุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม
ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 4.87 ลา้นบาท และ 227 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 
 อายุการตดั  ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่ายตดับัญชี  ตดัจาํหน่าย/  ลดลงจากการโอน  ยอดคงเหลอื 
 จาํหน่ายคงเหลอื  ต้นงวด      โอนออก  สินทรัพย์ให้บริษทั  ปลายงวด 
           ร่วมในระหว่างปี   
           (ดูหมายเหตุข้อ7)   
              

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

ซ้ือขายล่วงหนา้ - 3,320,548 - - - - 3,320,548 
ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล - 464,109 - - - - 464,109 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 1 – 5 ปี 15,003,505 2,941,861 (1,861,871) 5,508,030 (15,398,331) 6,193,194 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ระหวา่งติดตั้ง - - 5,710,000 - (5,575,000)  - 135,000 

รวม  19,591,998 8,651,861 (1,861,871) (66,970) (15,398,331) 10,916,687 
         

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552       1,861,871 

 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 
 อายุการตดัจาํหน่าย ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจาํหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 คงเหลอื ต้นงวด    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายปี 

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

ซ้ือขายล่วงหนา้ - 3,320,548 - - - 3,320,548 
ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล - 465,101 - - (992) 464,109 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 1 - 5 ปี 16,425,391 5,683,959 (4,747,530) (2,358,315) 15,003,505 
รวม  21,014,876 5,683,959 (4,747,530) (2,359,307) 19,591,998 

       
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551     4,747,530 
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 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 
 อายุการตดั  ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่ายตดับัญชี  ตดัจาํหน่าย/  ลดลงจากการโอน  ยอดคงเหลอื 
 จาํหน่ายคงเหลอื  ต้นงวด      โอนออก  สินทรัพย์ให้บริษทั  ปลายงวด 
           ร่วมในระหว่างปี   
           (ดูหมายเหตุข้อ7)   
              

   บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย        
ประเภทการจดัจาํหน่ายสญัญา       

ซ้ือขายล่วงหนา้ - 3,320,548 - - - - 3,320,548 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 1 – 5 ปี 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 
         

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552        1,547,760 

 
 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 
 อายุการตดัจาํหน่าย ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจาํหน่าย/  ยอดคงเหลอื 
 คงเหลอื ต้นปี    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายปี 

  บาท  บาท บาท บาท บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย       
ประเภทการจดัจาํหน่ายสญัญา       

ซ้ือขายล่วงหนา้ - 3,320,548 - - - 3,320,548 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 1 - 5 ปี 15,931,366 5,158,579 (4,574,022) (2,314,466) 14,201,457 

รวม  19,251,914 5,158,579 (4,574,022) (2,314,466) 17,522,005 

       
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551     4,574,022 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 
ซ่ึงตดับญัชีหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ ราคาทุนก่อนตดับญัชีของคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ดงักล่าวมีจาํนวน 
5.77 ลา้นบาท และ 26.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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13. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,264,432 2,417,187 2,264,432 2,417,187 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน 28,350,906 23,962,814 28,350,906 23,962,814 

ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 732,877 3,317,808 732,877 3,317,808 

สาํรองผลตอบแทนตามสญัญา 8,491,060 - 8,491,060 - 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     

- หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 391,894 1,235,391 391,894 1,235,391 

- หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 583 1,223,541 583 1,223,541 

ขาดทุนทางภาษี 7,251,115 33,400,593 7,251,115 33,400,593 

สินทรัพยอ่ื์น 35,446 74,034 35,446 74,034 

กาํไรจากการโอนสินทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัร่วม 27,843,201 - - - 

 75,361,514 65,631,368 47,518,313 65,631,368 
 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     

- หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 715,874 553,329 715,874 553,329 

- หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 724,500 - 724,500 - 

  ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 40,069 - 40,069 - 

 1,480,443 553,329 1,480,443 553,329 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 73,881,071 65,078,039 46,037,870 65,078,039 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่1 

มกราคม 2552 
รายการทีรั่บรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน 

รายการทีรั่บรู้ใน
ส่วนของเจ้าของ 

    ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2552 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี         
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,417,187  (152,755)  -  2,264,432  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน 23,962,814  4,388,092  -  28,350,906  
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,317,808  (2,584,931)  -  732,877  
สาํรองผลตอบแทนตามสญัญา -  8,491,060  -  8,491,060  
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน        
    - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 1,235,391  (843,497)  -  391,894  
     - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,223,541  -  (1,222,958)  583  
ขาดทุนทางภาษี 33,400,593  (26,149,478)  -  7,251,115  
สินทรัพยอ่ื์น 74,034  (38,588)  -  35,446  
กาํไรจากการโอนสินทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัร่วม -  27,843,201  -  27,843,201  

 65,631,368  10,953,104  (1,222,958)  75,361,514  

         
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี         
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน        
     - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 553,329  162,545  -  715,874  
     - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -  -  724,500  724,500  
  ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  40,069  -  40,069  
 553,329  202,614  724,500  1,480,443  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 65,078,039  10,750,490  (1,947,458)  73,881,071  
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 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่1 

มกราคม 2551 
รายการทีรั่บรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน 

รายการทีรั่บรู้ใน
ส่วนของเจ้าของ 

   ณ วนัที ่31  
ธันวาคม 2551 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี         
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,540,624  876,563  -  2,417,187  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน 8,647,709  15,315,106  -  23,962,815  
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,131,370  (3,813,562)  -  3,317,808  
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน        
     - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 516,960  718,431  -  1,235,391  
     - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -  -  1,223,540  1,223,540  
ขาดทุนทางภาษี -  33,400,593  -  33,400,593  
สินทรัพยอ่ื์น 61,842  12,192  -  74,034  
 17,898,505  46,509,323  1,223,540  65,631,368  

         
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี         
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน        
     - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -  553,329  -  553,329  
     - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,534,078  -  (1,534,078)  -  
 1,534,078  553,329  (1,534,078)  553,329  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 16,364,427  45,955,994  2,757,618  65,078,039  

         
  งบการเงนิเฉพาะบริษทั  

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่1 

มกราคม 2551 
รายการทีรั่บรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน 

รายการทีรั่บรู้ใน
ส่วนของเจ้าของ 

   ณ วนัที ่31  
ธันวาคม 2551 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี         
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,417,187  (152,755)  -  2,264,432  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน 23,962,814  4,388,092  -  28,350,906  
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,317,808  (2,584,931)  -  732,877  
สาํรองผลตอบแทนตามสญัญา -  8,491,060  -  8,491,060  
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน        
     - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 1,235,391  (843,497)  -  391,894  
     - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,223,541  -  (1,222,958)  583  
ขาดทุนทางภาษี 33,400,593  (26,149,478)  -  7,251,115  
สินทรัพยอ่ื์น 74,034  (38,588)  -  35,446  
 65,631,368  (16,890,097)  (1,222,958)  47,518,313  

         
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี         
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน        
- หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 553,329  162,545  -  715,874  
- หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -  -  724,500  724,500  
  ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  40,069  -  40,069  
 553,329  202,614  724,500  1,480,443  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 65,078,039  (17,092,711)  (1,947,458)  46,037,870  
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 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
  ณ วนัที ่1 

มกราคม 2551  
 รายการทีรั่บรู้ใน
งบกาํไรขาดทุน  

 รายการทีรั่บรู้ใน
ส่วนของเจ้าของ  

 ณ วนัที ่31 
ธันวาคม 2551  

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี         
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,540,624  876,563  -  2,417,187  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน 8,647,709  15,315,106  -  23,962,815  
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 7,131,370  (3,813,562)  -  3,317,808  
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน        
     - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 516,960  718,431  -  1,235,391  
     - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย -  -  1,223,540  1,223,540  
ขาดทุนทางภาษี -  33,400,593  -  33,400,593  
สินทรัพยอ่ื์น 61,842  12,192  -  74,034  

 17,898,505  46,509,323  1,223,540  65,631,368  

         
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี         
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน        
     - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ -  553,329  -  553,329  
     - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 1,534,078  -  (1,534,078)  -  
 1,534,078  553,329  (1,534,078)  553,329  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 16,364,427  45,955,994  2,757,618  65,078,039  

 
14. สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพือ่ขาย - สุทธิ 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะ 
 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 
2552 
บาท 

ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 

2551 
บาท 

ท่ีดิน 160,257,466  2,944,799 
สิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอลฟ์ 200,000  200,000 
 160,457,466  3,144,799 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (141,786)  (296,136) 
รวมสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายสุทธิ 160,315,680  2,848,663 

 

บริษทัรับโอนท่ีดินและสิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอลฟ์จากลูกหน้ีเพื่อชาํระหน้ีตัว๋แลกเงินท่ีครบกาํหนด 
แต่ผูอ้อกไม่สามารถไถ่ถอนคืนได ้ซ่ึงในขณะน้ีบริษทัอยูใ่นระหวา่งการจดัหาผูซ้ื้อ 
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15. สินทรัพย์อืน่ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าท่ีปรึกษาคา้งรับ   -  2,851,118   -  2,851,118 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,179,820  5,956,847  1,123,361  5,882,907 
ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ 294,789  1,647,342  284,127  1,235,658 
ค่าบาํรุงรักษาจ่ายล่วงหนา้ 12,336  1,932,860   -  1,927,962 
เงินมดัจาํค่าสมาชิกตลาดอนุพนัธ์         

สาํนกัหกับญัชีและกองทุนทดแทนความเสียหาย        
ในระบบชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์   -  30,674,716   -  30,674,716 

เงินมดัจาํอ่ืน 832,102  21,784,176  472,827  21,424,601 
ลูกหน้ีค่าธรรมเนียมและบริการจดัการกองทุนรวมคา้งรับ 616,565  32,967   -     - 
ผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคา้งรับจากบริษทัร่วม 

(ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
 

58,180,804 
  

    - 
  

58,180,804 
   

  - 
ภาษีเงินไดร้อรับคืน 26,408,227  26,037,900  26,207,334  25,949,801 
อ่ืนๆ 5,124,142  7,267,948  2,224,216  5,071,344 
รวม 92,648,785  98,185,874  88,492,669  95,018,107 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 เงินมดัจาํค่าสมาชิกตลอดอนุพนัธ์สาํนกัหกับญัชีและกองทุนทดแทนความเสียหาย
ในระบบชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยล์ดลงทั้งจาํนวนจากการโอนใหบ้ริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
 

16. หุ้นกู้ 
เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2551 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมติัออกและเสนอขายหุน้กูว้งเงิน
ไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท อายไุม่เกิน 7 ปี เพื่อรองรับโอกาสในการบริหารเงินทุนและเพิ่มช่องทางการดาํเนิน
ธุรกิจ โดยท่ีประชุมไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการพิจารณารายละเอียดประเภทหุน้กู ้
ระยะเวลา และเง่ือนไขอ่ืนตามภาวะตลาดและความตอ้งการใชเ้งินในภายหลงั ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาต
จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมติัปรับลดวงเงินหุ้นกูเ้ดิม 
ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2551 เป็นวงเงิน 1,000 ลา้นบาท 
โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวเ้ดิม  

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัยงัไม่ไดอ้อกหุน้กูด้งักล่าว 
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17. หุ้นกู้อนุพนัธ์ 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมติัโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้
อนุพนัธ์ของบริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท อายุไม่เกิน 5 ปี โดยท่ีประชุมได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายละเอียด และเง่ือนไขในการเสนอขายหุ้นกู้
อนุพนัธ์แต่ละรุ่น ตลอดจนการดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งอาํนาจในการ
ดาํเนินการใดๆ ตามจาํเป็นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าว  

 

เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2551 การออกและเสนอขายหุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ2551 บริษทัยงัไม่มี
การออกหุน้กูอ้นุพนัธ์ดงักล่าว 

 
18. หนีสิ้นอืน่ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 4,602,605  3,875,557  2,358,725  3,112,020 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 5,440,527  4,444,169  5,350,145  4,384,458 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 827,659  2,606,017  827,659  2,606,017 
เจา้หน้ีอ่ืน 5,344,196  -  5,344,196  - 
อ่ืนๆ 4,602,227  4,308,319  4,552,670  4,308,319 
รวม 20,817,214  15,234,062  18,433,395  14,410,814 

 
19. ทุนเรือนหุ้น  

ทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 
เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2550 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติดงัน้ี 
(1) อนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานบริษทัจาํนวน 27,000,000 หน่วย 
(2) อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 27,000,000 บาท คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 27,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 27,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหแ้ก่พนกังานของบริษทั 

(3) อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 19,675,971 บาท คิดเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 19,675,971 หุน้
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 19,675,971 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น (ZMICO-W3) เน่ืองจากการปรับอตัราการ
ใชสิ้ทธิ 
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(4) อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษทั ตามขอ้ (2) และ ขอ้ (3) ขา้งตน้ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,037,157,550 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
1,083,833,521 บาทคิดเป็นจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 1,083,833,521 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2550 ทุนจดทะเบียน
ส่วนท่ีสูงกวา่ทุนชาํระแลว้ไดจ้ดัสรรไวเ้พื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 833,895,131 บาท และ 833,758,869 บาท 
ตามลาํดบั 
 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ซ่ึงคาํนวณโดยการหารส่วนของผูถื้อหุ้นดว้ย
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้ สุทธิดว้ยจาํนวนหุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัท่ีในงบดุลมีมูลค่าเท่ากบั 2.52  
บาทต่อหุ้น และ 3.11 บาทต่อหุ้น ตามลาํดบั มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุ้นดงักล่าวยงัไม่ไดร้วมผลกระทบของ
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุ้นท่ีจะปรับลดลงจากจาํนวนหุ้นสามญัท่ีบริษทัจะตอ้งออกเพิ่มเติมจากการใชสิ้ทธิ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
20. หุ้นทุนซ้ือคนื 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2549 ไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือคืนหุ้นสามญั
จาํนวน 82,962,440 หุน้ (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมด) โดยราคาท่ี
ซ้ือคืนเป็นการซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือเสนอซ้ือจากผูถื้อหุ้นเป็นการทัว่ไปในราคา
เดียวกบัท่ีซ้ือในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ลา้นบาท โดยมีกาํหนด
ระยะเวลาในการซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2549 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2549  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัมีหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืนรวมจาํนวน 53,872,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.49 
ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้ทาํการซ้ือหุน้คืน มูลค่ารวมของ
หุน้ซ้ือคืนคิดเป็นจาํนวนเงิน 199.99 ลา้นบาท  
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2550 ไดอ้นุมติัการจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืน 
ทั้งจาํนวน 53,872,000 หุน้ โดยวิธีขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดระยะเวลาในการขาย
หุ้นซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2550 ถึงวนัท่ี 13 กนัยายน 2552 และกาํหนดราคาจาํหน่ายไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉล่ีย 5 วนัทาํการซ้ือขายก่อนหนา้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษทัไดจ้าํหน่ายหุ้นซ้ือคืนทั้งหมดคืนสู่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จาํนวน 53,872,000 หุ้น มูลค่ารวม 215.51 ลา้นบาท มีส่วนเกินมูลค่าจากการจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนจาํนวน 
15.52 ลา้นบาท 
 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2551 มีมติอนุมติัโครงการซ้ือ
คืนหุ้นสามญัจาํนวน 83,375,886 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
ทั้งหมด) โดยเป็นการซ้ือคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในราคาไม่เกินราคาปิดถวัเฉล่ีย 5 วนั
ทาํการก่อนการซ้ือหุ้นบวกดว้ยร้อยละ 15 ของราคาปิดถวัเฉล่ียนั้น วงเงินในการซ้ือหุ้นคืนไม่เกิน 200 
ลา้นบาท โดยมีกาํหนดระยะเวลาในการซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2551 ถึงวนัท่ี 14 มีนาคม 2552 
ส่วนระยะเวลาในการจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนจะพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษทั ภายหลงั 6 เดือนนบั
จากวนัท่ีซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ินแต่ไม่เกิน 3 ปี และกาํหนดราคาจาํหน่ายไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉล่ีย 
5 วนัทาํการซ้ือขายก่อนการขายหุน้ซ้ือคืน      
 

เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 7/2552 ซ่ึงไดรั้บการมอบหมายตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2552 ไดอ้นุมติัการจาํหน่ายหุ้นทุน
ซ้ือคืน จาํนวน 9,087,100 หุน้ โดยวิธีขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ กาํหนดระยะเวลาในการขาย
หุน้ซ้ือคืนตั้งแต่วนัท่ี 22 ตุลาคม 2552 ถึงวนัท่ี 13 มีนาคม 2555 กาํหนดราคาจาํหน่ายไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 85 
ของราคาปิดเฉล่ีย 5 วนัทาํการซ้ือขายก่อนหนา้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัมีหุน้สามญัท่ีซ้ือคืนรวมจาํนวน 9,087,100 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของ
จาํนวนหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ ณ วนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้ทาํการซ้ือหุ้นคืน มูลค่ารวมของหุ้น
ซ้ือคืนคิดเป็นจาํนวนเงิน 20.06 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 : 8,695,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.04 
และมีมูลค่ารวม 19.40 ลา้นบาท) 
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21. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

21.1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
ในเดือนธันวาคม 2546 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัได้มีมติอนุมติัให้ออกใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 20,372,351 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมและผูถื้อหุน้
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนในอตัราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า กาํหนด
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 5 ปี ในราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 60 บาท ต่อหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) 
ในอตัราส่วนการใช้สิทธิ 1 ใบสําคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญั โดยผูถื้อหุ้นใบสําคญัแสดงสิทธิ
สามารถใชสิ้ทธิคร้ังแรกไดห้ลงัจากหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ (เร่ิมใชสิ้ทธิคร้ังแรก
ไดใ้นวนัท่ี 30 กนัยายน 2548)  

 

สืบเน่ืองจากการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้จาํนวน
ใบสาํคญัแสดงสิทธิปรับเป็น 203,723,510 หน่วย ดว้ยอตัราการใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 
หุน้สามญั ในราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 6 บาทต่อหุน้  

 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2550 ของบริษทัไดอ้นุมติัจ่าย   
เงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเกินกว่าร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิ เป็นเง่ือนไขท่ีทาํให้บริษทัตอ้งปรับราคา
การใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์    
ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ให้ดอ้ยไปกว่าเดิม ดงันั้น ใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลืออยู่
จากการใชสิ้ทธิภายหลงัจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะไดรั้บการปรับสิทธิใหม่เป็น 1 ใบสาํคญั
แสดงสิทธิต่อ 1.09832 หุน้สามญั ในราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 5.463 บาทต่อหุน้ 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ไม่มีการใชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2552 มีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้แต่ยงัมิได้มีการใช้สิทธิคงเหลือเป็นจาํนวน 
201,214,034 หน่วย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 : 201,214,034 หน่วย)  ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวครบ
กาํหนดอายแุลว้ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2552 
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21.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 3 

ในเดือนธนัวาคม 2546 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั อายุ 5 ปี จาํนวน 1,430,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ให้แก่
กรรมการและพนกังานซ่ึงมิใช่กรรมการหรือพนกังานท่ีเคยไดรั้บการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิจาก
บริษทัมาก่อนโดยไม่คิดมูลค่า โดยกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบัมูลค่าหุ้นท่ีตราไวใ้นอตัราส่วน 1 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญั โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิไดต้ลอดระยะเวลา 5 ปี
ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวครบกาํหนดอายใุนวนัท่ี 8 สิงหาคม 2552 
 

เน่ืองจากการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้จากหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท ส่งผลใหจ้าํนวนใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะจดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 3 ปรับเป็น 14,300,000 หน่วย ดว้ยอตัรา
การใชสิ้ทธิ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1 หุน้สามญั ในราคาใชสิ้ทธิตามมูลค่าท่ีตราไวคื้อหุน้ละ 1 บาท 
และเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2550 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี  ของบริษทั อนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นเกินกว่าร้อยละ 70 ของกาํไรสุทธิ เป็นเง่ือนไขท่ีทาํให้บริษทัตอ้งปรับอตัราการใช้สิทธิ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 3 เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม ดงันั้นใบสาํคญัแสดงสิทธิ
คงเหลืออยูจ่ากการใชสิ้ทธิภายหลงัจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะไดรั้บการปรับสิทธิใหม่เป็น 
1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิต่อ 1.09832 หุ้นสามญั ในราคาการใชสิ้ทธิตามมูลค่าท่ีตราไวคื้อหุ้นละ 1 บาท 
ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษทัได้จัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 13,790,400 หน่วย ให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทัแลว้ และคงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 
509,600 หน่วย การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ไดบ้นัทึกเป็นรายจ่ายทางบญัชี 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีการใช้สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 124,067 
หน่วย คิดเป็น 136,262 หุ้น และเป็นจาํนวนเงินเพิ่มทุน 136,262 บาท (ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2551 มีการใชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 49,900 หน่วย คิดเป็น 54,805 หุน้ และเป็น
จาํนวนเงินเพิ่มทุน 54,805 บาท) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้แต่ยงั
มิไดมี้การใชสิ้ทธิคงเหลือเป็นจาํนวน 1,451,991 หน่วย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 : 1,576,058 หน่วย) 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวครบกาํหนดอายใุนวนัท่ี 8 สิงหาคม 2552 
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21.3 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรรใหแ้ก่พนกังานบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2550 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ออกใบสําคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัอาย ุ5 ปี จาํนวน 27,000,000 หน่วย มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่
พนกังานของบริษทัโดยไม่คิดมูลค่า โดยกาํหนดราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบัมูลค่าทางบญัชีตามงบการเงินท่ี
ผา่นการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 เท่ากบั 3.21 บาทต่อหุน้ ในอตัราส่วน 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตลอดระยะเวลา 5 ปี ตามเง่ือนไขท่ี
กาํหนดไว ้คือใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 50 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2552 และใชสิ้ทธิไดเ้ตม็จาํนวนตั้งแต่วนัท่ี 31 
มีนาคม 2553 ซ่ึงใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2551 ต่อมาในเดือนมีนาคม 2551 บริษทัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิจาํนวน 16,432,100 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษทัแลว้ และมีใบสําคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ได้
จดัสรรคงเหลืออีกเป็นจาํนวน 10,567,900 หน่วย การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวไม่ไดบ้นัทึก
เป็นรายจ่ายทางบญัชี ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจะครบกาํหนดอายใุนวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556 
 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงันั้น ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2552 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้แต่ยงัมิไดมี้การใชสิ้ทธิคงเหลือเป็นจาํนวน 
16,432,100 หน่วย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 : 16,432,100 หน่วย) 
 

เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2552 มีมติใหย้กเลิกใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจดัสรรแลว้และยงัไม่ไดจ้ดัสรรเน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัไดมี้การโอนยา้ยธุรกิจและ
พนกังานไปยงับริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั และมีแผนการปรับโครงสร้างบริษทั ดงันั้นการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิจึงไม่เป็นการตอบสนองวตัถุประสงค์เดิมอีกต่อไปโดยบริษทัได้ยกเลิก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 เป็นตน้ไป 
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22. เงินปันผลจ่าย  

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ของบริษทัจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 
 

เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2551 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2551 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งส้ินจาํนวน 41.67 ลา้นบาท โดยบริษทัได้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวในวนัท่ี 23 กนัยายน 2551 
 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2552 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัจากกาํไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน จาํนวน 412.18 ลา้นบาท 
(สุทธิจากหุ้นสามญัซ้ือคืนจาํนวน 9.09 ลา้นหุ้น) โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 
2552 
 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2552 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัจากผลการดาํเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และจาก
กาํไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน จาํนวน 123.67 ลา้นบาท  (สุทธิจากหุ้นสามญั
ซ้ือคืนจาํนวน 9.09 ลา้นหุน้) โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 24 กนัยายน  2552 
 

23. การจัดการส่วนทุน 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 18/2549 เร่ือง “การดาํรงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิ” กาํหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์าํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใด  ๆไม่นอ้ยกว่า 
15 ลา้นบาท และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  

 

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใด  ๆ
ไม่นอ้ยกว่า 25 ลา้นบาทและไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 
เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัได้หยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มี
หนงัสือแจง้ความประสงคด์งักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 
ใหบ้ริษทัดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ ตามท่ีกาํหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน  
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นอกจากน้ี ตามขอ้บงัคบัสมาชิกของสาํนกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สาํนกัหักบญัชี”) หมวด 300 
“สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของสมาชิกสามญั” กาํหนดใหส้มาชิกสามญัตอ้งมีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่
นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกท่ีทาํธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพนัธ์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไดสู้งกวา่เกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  
 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2552 บริษทัได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรัพย ์ให้หยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าชัว่คราว โดยมีผลตั้งแต่
วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552  ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัจึงไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด อยา่งไรกต็าม บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้เกินกวา่เกณฑท่ี์สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

 

นอกจากน้ี วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทั คือเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองของบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึง
เพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

 

บริษทัย่อย 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กน.13/2548 เร่ือง “หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาํประกนัภยัความรับผดิชอบของบริษทัจดัการ” 
กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวมและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสาํรอง
เล้ียงชีพ  ดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ตํ่ากว่า 20 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีระดบัเตือนภยั
อยูท่ี่ 30 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนในระดบั
เตือนภยัไดต้ามท่ีกาํหนด บริษทัย่อยจะตอ้งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อใหมี้ส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ตํ่ากว่าระดบัเตือนภยัดงักล่าว โดย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2552 และ 2551 งบการเงินของบริษทัยอ่ยแสดงส่วนของผูถื้อหุ้นเกินกว่าเกณฑท่ี์
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
 

นอกจากน้ี วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัยอ่ย คือเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองของบริษทัยอ่ยเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืนรวม 
ถึงเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 
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24.  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขาย
หุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

25. สํารองตามกฎหมาย 
ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมี
มูลค่าไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัไดต้ั้งสาํรองตามกฎหมายร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 
 

26. สํารองหุ้นทุนซ้ือคนื   
ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัอาจซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทาง
การเงินเม่ือบริษทัมีกาํไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษทัประสบ
ปัญหาทางการเงิน ทั้งน้ีตามบนัทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี 756/2547 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑส์าํหรับการซ้ือ
หุ้นคืนโดยให้บริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสํารองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุ้นคืนจนกว่าจะมี 
การจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนไดห้มดหรือบริษทัลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซ้ือคืนท่ีจาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่
กรณี นอกจากน้ี ตามหนงัสือของสภาวิชาชีพท่ี ส.สวบช. 016/2548 ลงวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2548 กาํหนดใหบ้ริษทั
ท่ีมีการซ้ือหุ้นคืนตอ้งมีกาํไรสะสมไม่น้อยกว่ามูลค่าหุ้นซ้ือคืนท่ียงัคงเหลืออยู่ในบญัชี และกรณีท่ีนาํกาํไร
สะสมไปจ่ายเงินปันผล กาํไรสะสมหลงัการจ่ายเงินปันผลตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่หุน้ซ้ือคืนท่ีคงเหลืออยูใ่นบญัชี  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมเป็นสาํรองหุ้นทุนซ้ือคืนทั้งจาํนวนแลว้          
(ดูหมายเหตุขอ้ 20) 

 

27. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 44,800 7,118,930  44,800 7,118,930 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 12,218,746 5,585,949  12,218,746 5,585,949 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวม 2,811,179 379,286 - - 

อ่ืน ๆ  1,562,555 526,679  1,562,555 526,679 

รวม 16,637,280 13,610,844  13,826,101 13,231,558 
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28. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่านายหนา้จ่ายใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 7,928,364  31,160,279               7,928,364  31,160,279 
ค่าตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ        
กองทุนส่วนบุคคล การจดัการกองทุนรวม 
และธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 
500,000 

  
500,000 

  
- 

  
- 

อ่ืน ๆ  2,628,776  1,700,753  584,337  1,501,977 
รวม 11,057,140  33,361,032  8,512,701  32,662,256 

 

29. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
29.1 ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กับกรรมการ 
ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย 

 

29.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส ค่ารถและกองทุน
สํารองเล้ียงชีพท่ีจ่ายให้แก่ผูบ้ริหารของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี  
ทจ. 24/2552 เร่ือง ขอ้กาํหนดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยล์งวนัท่ี 20 
กรกฎาคม 2552 (ดูหมายเหตุขอ้ 2.5) 

 

30. ค่าใช้จ่ายอืน่ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่ารับรอง 2,448,939  9,088,635  2,429,804  9,086,091 
ค่าใชจ่้ายดา้นประชาสมัพนัธ์ 3,528,774  10,974,103  2,772,658  9,941,005 
ค่าใชจ่้ายเดินทาง 4,600,445  12,373,071  4,494,428  12,255,592 
ค่าใชจ่้ายตลาดหลกัทรัพย ์ 4,101,184  3,536,890  4,101,184  3,536,890 
ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน 3,045,768  6,093,264  2,824,687  5,973,024 
อ่ืน ๆ  13,109,660  20,963,501  11,749,359  20,199,182 
รวม 30,834,770  63,029,464  28,372,120  60,991,784 
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31. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีสมคัร
เป็นสมาชิกของกองทุนโดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึง และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้
อีกส่วนหน่ึง ซ่ึงกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษทัและบริษทัย่อยบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลเป็นผูจ้ดัการกองทุน ตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นจาํนวนเงิน 
2.3 ลา้นบาท และ 9.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัยอ่ยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นจาํนวนเงิน 
0.2 ลา้นบาท ในแต่ละปี 
 

32. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
ตามพระราชกฤษฎีกา  ฉบบัท่ี 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากร 
ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิไม่เกิน 300 ลา้นบาท 
เป็นเวลา 3 รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ดงันั้น บริษทัจึงไดใ้ชอ้ตัราภาษี 
ร้อยละ 25 ในการคาํนวณค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
และ 2551 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวแลว้ 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่าย -  (390,000)  -  (390,000) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

(ดูหมายเหตุขอ้ 13) 10,750,490  45,955,994  (17,092,711)  45,955,994 
รวม 10,750,490  45,565,994  (17,092,711)  45,565,994 

 



 
- 49 - 

 

 
การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 
 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 6,184,492  (205,142,761)  60,539,338  (204,278,171) 
อตัราภาษี 25%, 30%  25%, 30%  25%  25% 
ผลคูณของกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา        
ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) (1,662,275)  57,874,434  (15,134,834)  51,069,543 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี        
แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 12,412,765  (12,308,440)  (1,957,877)  (5,503,549) 

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) 10,750,490  45,565,994  (17,092,711)  45,565,994 

 
33. การกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด  

   งบการเงนิรวม  
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
   จาํนวนหุ้นสามัญ  
 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 2552  2551  2552  2551 2552 2551 
 บาท  บาท  หุ้น  หุ้น บาท บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 16,934,982    (159,576,767) 824,787,123 831,240,184 0.021 (0.192) 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  - - - 1,089,899 - - 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 16,934,982 (159,576,767) 824,787,123 832,330,083 0.021 (0.192) 

 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
 จาํนวนหุ้นสามัญ 
 กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ ถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
 บาท บาท หุ้น หุ้น บาท บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 43,446,627 (158,712,177) 824,787,123 831,240,184 0.053 (0.191) 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - - 1,089,899 - - 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด       
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั 43,446,627 (158,712,177) 824,787,123 832,330,083 0.053 (0.191) 
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34. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผูถื้อหุน้
และ/หรือมีกรรมการร่วมกนั ฝ่ายจดัการเห็นวา่นโยบายการกาํหนดราคากบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ไดใ้ชร้าคาซ่ึงต่อรองกนัอยา่งอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 
 บาท บาท บาท บาท 
  “ปรับปรุงใหม่”   
บริษทัย่อย  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  -  120,000,000  100,000,000 
เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย 43,548,105  35,143,680  43,548,105  35,143,680 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย 24,618,407  156,947,204  24,618,407  156,947,204 
ค่าบริการจดัการกองทุนส่วนบุคคลคา้งจ่าย -  -  7,823  55,497 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -         1,856  50,103 

บริษทั ซีมิโก ้ดีริเวทีฟ จาํกดั        
เงินลงทุนรอการชาํระบญัชี (ดูหมายเหตุขอ้ 7) -  1,000,000  -  1,000,000      

บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - ยอดก่อนปรับปรุง 967,321,816  395,514,266  937,505,000  437,505,000 
รายการปรับปรุงงบการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 3) -  14,174,782  -  - 
ยอดหลงัปรับปรุง 967,321,816  409,689,048  937,505,000  437,505,000 
ลูกหน้ีค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 58,180,804  -  58,180,804  - 
ลูกหน้ีอ่ืน 248,573         145,484  248,573         145,484      

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทัทีม่กีรรมการร่วมกนั        
บริษทั เบอร์ดา้ (ประเทศไทย) จาํกดั        

ค่าท่ีปรึกษาคา้งรับ -  93,844  -  93,844 
Quam Securities Nominee (Singapore) Pte Ltd.        

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ -  1,656,916  -  1,656,916 
เจา้หน้ีเงินฝากเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ -  4,950  -  4,950 

Quam Securities Company Limited        
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ -  4,440,948  -  4,440,948 
เจา้หน้ีเงินฝากเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ -  8,763,089  -  8,763,089 

Quam Limited        
เจา้หน้ีอ่ืน 36,081  -  36,081  - 

Thanh Cong Securities Company J.S.C.        
เงินลงทุนในหุน้สามญั (ดูหมายเหตุขอ้ 6.1) 156,020,644  -  156,020,644  - 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,230,008  -  1,230,008  -      

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั        
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ -  101,270  -  101,270 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ -  672,415  -  672,415 
เจา้หน้ีเงินฝากเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ -  3,936,602  -  3,936,602 
เจา้หน้ีเงินฝากเพ่ือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ -  241,472  -  241,472 
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รายการคา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 
2551 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั นโยบายการกาํหนดราคา 
 สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด  
 วนัที ่31 ธันวาคม วนัที ่31 ธันวาคม  
 2552 2551 2552 2551  
 บาท บาท บาท บาท  

   “ปรับปรุงใหม่”    

บริษทัย่อย        
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม      

 ซีมิโก ้จาํกดั      
ค่านายหนา้รับจากกองทุนรวมภายใต ้ - 5,199 - 5,199 คิดค่านายหนา้จากมูลค่าการซ้ือขายในบญัชีเงินสด 
การจดัการ     ร้อยละ 0.25 ซ่ึงเป็นอตัราปกติท่ีคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

รายจ่ายค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล - - 178,930 563,097 ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญาร้อยละ 0.4 ต่อปี ของมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ลงทุนในหุน้สามญั - - 20,000,000 - จาํนวน 8 ลา้นหุน้ หุน้ละ 2.50 บาท 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร - 48,271 - 48,271 ราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์ณ วนัจาํหน่าย 
ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล - 22,381,651 - 22,381,651 ตามราคาตลาด 
ลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย 25,625,724 40,000,000 25,625,724 40,000,000 จาํนวน 2 ลา้นหน่วย หน่วยละ 10 บาท และจาํนวน 1.95  
     ลา้นหน่วย หน่วยละ 10.2432 บาท 
     (2550 : จาํนวน 5 ลา้นหน่วย หน่วยละ 10 บาท) 
ไถ่ถอนกองทุนรวมท่ีบริหาร 25,625,724 50,639,741 25,625,724 50,639,741 ราคาตามมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิจาํนวน 5 ลา้นหน่วย  
โดยบริษทัยอ่ย     หน่วยละ 10.1279 บาท 

ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหาร      
โดยบริษทัยอ่ย - 140,000,000 - 140,000,000 ตามมูลค่าเงินลงทุน 140 ลา้นบาท 

รายไดอ่ื้น - - 100,000 300,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนั 25,000 บาทต่อเดือน 
รายไดค่้าธรรมเนียมตวัแทนขายหน่วยลงทุน - - 144,214 35,335 คิดอตัราร้อยละ 0.15 ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิหน่วยลงทุน 
     ท่ีจาํหน่ายได ้

บริษทัร่วม      
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั      

ค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจ 58,180,804 - 58,180,804 - ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 
รายจ่ายค่าบริการ - - 1,200,000 - ตามอตัราต่อรองท่ีตกลงกนั 150,000 บาทต่อเดือน 
รายจ่ายค่าเช่า  - - 396,024 - ตามอตัราต่อรองท่ีตกลงกนั 49,503 บาทต่อเดือน 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั นโยบายการกาํหนดราคา 
 สําหรับปีส้ินสุด สําหรับปีส้ินสุด  
 วนัที ่31 ธันวาคม วนัที ่31 ธันวาคม  
 2552 2551 2552 2551  
 บาท บาท บาท บาท  

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทัที่มีกรรมการร่วมกนั      
บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)      
ค่านายหนา้จ่าย - 727,688 - 727,688 ตามอตัราท่ีตกลงกนัร้อยละ 15 – 30 ของรายได้

ค่าธรรมเนียม 
บริษทั เบอร์ดา้ (ประเทศไทย) จาํกดั      
รายไดจ้ากการเป็นท่ีปรึกษาการเงิน - 206,456 - 206,456 ตามอตัราท่ีตกลงกนั 225,000 บาทต่อปี 

Mac Sharaf Securities (U.A.E) LLC     
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 212,035  -  212,035 ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

มูลนิธิศรีวิสารวาจา      
มูลค่าการขายพนัธบตัรรัฐบาล - 7,305,754  -  7,305,754 ตามราคาตลาด 

บริษทั จี สตีล จาํกดั (มหาชน)      
รายไดจ้ากการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน - 500,500  -            500,500 ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

Quam Securities  Nominee (Singapore) Pte Ltd.      
ค่านายหนา้รับ -        2,378,083 -        2,378,083 คิดค่านายหนา้จากมูลค่าการซ้ือขายร้อยละ 0.25 

     สาํหรับบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด และ    
     ร้อยละ 0.15 – 0.20 สาํหรับบญัชีซ้ือขายผา่น 
     อินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นอตัราปกติท่ีคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 
Quam Asset Management Limited      
ค่านายหนา้รับ - 108,327 -           108,327 คิดค่านายหนา้จากมูลค่าการซ้ือขายร้อยละ 0.25 
     สาํหรับบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด และ    
     ร้อยละ 0.15 - 0.20 สาํหรับบญัชีซ้ือขายผา่น 
     อินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นอตัราปกติท่ีคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

Quam Securities Company Limited      
ค่านายหนา้รับ -            15,975 -            15,975 คิดค่านายหนา้จากมูลค่าการซ้ือขายร้อยละ 0.25 
     สาํหรับบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด และ    
     ร้อยละ 0.15 - 0.20 สาํหรับบญัชีซ้ือขายผา่น 
     อินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นอตัราปกติท่ีคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

Quam Limited      
ค่าเช่าสาํนกังาน 238,566 - 238,566 - ตามอตัราท่ีตกลงกนั HKD 22,941 ต่อเดือน 
     ซ่ึงเป็นอตัราปกติท่ีคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

บุคคลที่เกีย่วข้องกนั      
ค่านายหนา้รับ  50,678 205,285 50,678 205,285 คิดค่านายหนา้จากมูลค่าการซ้ือขายในบญัชีเงินสด 

     ร้อยละ 0.25 ซ่ึงเป็นอตัราปกติท่ีคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 
ค่านายหนา้รับจากการซ้ือขาย 23,850 17,718 23,850 17,718 คิดค่านายหนา้สญัญาละ 450 บาท 
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้       ซ่ึงเป็นอตัราปกติท่ีคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 
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35. ภาระผูกพนั  

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
35.1 เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2545 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เพื่อให้

บริษทัดงักล่าวหาลูกคา้เพื่อรับบริการท่ีปรึกษาทางดา้นการเงินกบับริษทั ซ่ึงสัญญามีอายุ 1 ปี 
และไดข้ยายเวลาไปจนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2553 โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นอตัรา
ร้อยละของรายได้ค่าธรรมเนียมท่ีบริษทัได้รับจากลูกคา้ให้แก่บริษทัดังกล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 
พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนสิทธิในสัญญาดงักล่าวให้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
โดยท่ีรายละเอียดและวนัครบกาํหนดของสญัญาเป็นไปตามเง่ือนไขเดิม 

 

35.2 เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2550 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญา
มีอาย ุ1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2551 และต่อสัญญาอตัโนมติัอีกคราวละหน่ึงปี บริษทัตอ้ง
จ่ายค่าตอบแทนในอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาในอตัราร้อยละ 0.4 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทุน 

 

35.3 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2551 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั Mac Capital Limited เพื่อใหบ้ริษทัดงักล่าวหา
ลูกคา้เพื่อรับบริการท่ีปรึกษาทางดา้นการเงินกบับริษทั สญัญาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 โดยบริษทั
จะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นอตัราร้อยละของรายไดค่้าธรรมเนียมท่ีบริษทัไดรั้บจากลูกคา้ให้แก่
บริษทัดงักล่าว ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนสิทธิในสัญญาดงักล่าวใหแ้ก่บริษทั
หลกัทรัพย  ์เคที ซีมิโก้ จาํกัด โดยท่ีรายละเอียดและวนัครบกาํหนดของสัญญาเป็นไปตาม
เง่ือนไขเดิม  

 

35.4 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั หลกัทรัพย ์เคทีซีมิโก ้จาํกดั เพื่อให้
บริษทัดังกล่าวให้บริการบริหารจดัการ สําหรับงานด้านบญัชี งานด้านปฏิบติัการ งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุน
ดา้นเทคนิค  งานดา้นกาํกบัดูแลให้ปฏิบติัตามกฎหมาย งานดา้นบริหารบุคคล งานดา้นธุรการ
ทัว่ไปและงานบริหารจดัการทัว่ไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2553 
และใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 

 

35.5 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย  ์เคที ซีมิโก ้จาํกัด เพื่อให้
บริษทัดงักล่าวใหเ้ช่าช่วงพื้นท่ีชั้น 16 (หอ้ง 1601) ของอาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ เพื่อใชเ้ป็นสาํนกังาน
ของบริษทั ระยะเวลาการเช่านบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2553 โดยบริษทั
จะตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 49,503 บาท 
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35.6 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2552 มีมติอนุมติัจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษช่วงเปล่ียนผ่านให้แก่พนักงานท่ีโอนจากบริษทัไปปฏิบติังานต่อท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้
จาํกดั เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 115 ลา้นบาท โดยกาํหนดจ่ายเป็นงวดๆ ภายในระยะเวลา 18 เดือน 
โดยจะจ่ายทุก 6 เดือน ในอตัราส่วนร้อยละ 20 : 20 : 20 : 40 ตามลาํดบั เร่ิมตั้งแต่งวดมิถุนายน 2552 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ทั้งน้ี พนกังานจะตอ้งมีสถานภาพของการเป็นพนกังานในบริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั อยู่ในวนัท่ีบริษทัทาํการจ่ายเงินงวดนั้น  ๆดว้ย  โดยการจ่ายเงินดงักล่าว
เป็นเงินท่ีบริษทัจ่ายให้ตามภาระผูกพนัของสัญญาโอนการจา้งระหว่างกนั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2552 บริษทัไดจ่้ายไปแลว้ทั้งส้ินเป็นจาํนวนเงิน 55.35 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2552 บริษทัไดป้ระมาณการค่าตอบแทนพิเศษท่ีคาดวา่จะจ่ายในอนาคตจากขอ้มูลท่ีมีอยูปั่จจุบนั 
โดยบริษทัไดบ้นัทึกหน้ีสินเป็นจาํนวนเงิน 33.96 ลา้นบาทแลว้ 

 

35.7 เม่ือวนัท่ี 20  มีนาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบั Thanh Cong Securities Joint Stock Company 
(“TCSC”) ซ่ึงเป็นบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศเวียดนาม โดยบริษทัจะใหค้าํแนะนาํ ความช่วยเหลือ
และบริการอ่ืน ๆ เพื่อพฒันาความชาํนาญดา้นเทคนิคและเพิ่มศกัยภาพในงานดา้นวาณิชธนกิจ
ขา้มชาติ งานดา้นตลาดหลกัทรัพย ์งานวิจยัรวมทั้งเผยแพร่งานขอ้มูลงานวิจยัของ TCSC ทั้งใน
ประเทศเวียดนามและนอกประเทศโดยผา่นเครือข่ายของซีมิโก ้บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนทั้งส้ิน 
USD 420,218 โดย TCSC แบ่งชาํระ 12 งวด งวดละ USD 35,018  ค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บขา้งตน้
สุทธิจากภาษีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศเวียดนามแลว้ 

 

รายการกบัคู่สญัญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ 
35.8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  บริษทัไม่มีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองใช้

สํานักงาน และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองใช ้จาํนวนเงินประมาณ  2.5 ลา้นบาท  และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัมีภาระ
ผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับอาคารและอุปกรณ์สํานักงาน ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการในอนาคตดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 1.7  58.6  1.6  56.8 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.0  28.5  2.0  28.4 
รวม 3.7  87.1  3.6  85.2 
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36. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิหรือภูมิศาสตร์ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจดา้นนายหนา้คา้หลกัทรัพยแ์ละให้บริการ และบริษทัย่อยดาํเนิน
กิจการหลกัด้านหลกัทรัพย์และให้บริการบริหารทรัพย์สินเป็นหลกั โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงาน
ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นจึงมิไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ
หรือภูมิศาสตร์ 
 

37. เคร่ืองมือทางการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงินประเภท
ตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กาํไรหรือเพื่อการคา้ 
37.1 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือคือความเส่ียงท่ีบริษัทและบริษัทย่อยได้รับความเสียหาย 
อนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญาของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนั 
ท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินได ้สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยไม่ไดมี้ 
ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัมากและมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของ
เคร่ืองมือทางการเงินหกัดว้ยสาํรองเผือ่ขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบดุล  

 

37.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552   
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

อตัราดอกเบีย้  เมื่อ  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี้  ไม่มี   อตัราลอยตัว อตัราคงที่ 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26  220  -  -  -  -  17 263 0.50 – 0.75 1.10 – 1.15 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน - สุทธิ -  -  345  45  -  -  224 614 - 1.50 – 6.10 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้                 

และดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  -  -  -  286  16 302 - - 

รวม 26  220  345  45  -  286  257 1,179   
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(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551   
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

อตัราดอกเบีย้  เมื่อ  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี้  ไม่มี   อตัราลอยตัว อตัราคงที่ 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 20  371  -  -  -  -  144 535 0.50 - 0.75 2.60 - 2.70 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน - สุทธิ -  -  325  79  210  -  49 663 - 2.22 - 16.35 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี -  -  -  -  -  -  171 171 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้                 

และดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  693  -  -  251  253 1,197 - 5.75 - 13.75 

รวม 20  371  1,018  79  210  251  617 2,566   

                 
หนีสิ้นทางการเงิน                 
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ -  -  -  -  -  -  360 360 - - 

รวม -  -  -  -  -  -  360  360   

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท   
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552   
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 
 อตัราดอกเบีย้  เมื่อ  น้อยกว่า     มากกว่า   ลูกหนี้  ไม่มี   อตัราลอยตัว อตัราคงที่ 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 17      190  -  -  -  -  17 224 0.10 – 0.63 1.10 – 1.15 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน - สุทธิ -  -  345  45  -  -  224 614 - 1.50 – 6.10 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้                 

และดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  -  -  -  286  16 302 - - 

รวม 17  190  345  45  -  286  257 1,140   

 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท   
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551   
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 
 อตัราดอกเบีย้  เมื่อ  น้อยกว่า     มากกว่า   ลูกหนี้  ไม่มี   อตัราลอยตัว อตัราคงที่ 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18 330  -  -  -  - 144  492 0.50 – 0.75 2.60 - 2.70 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน - สุทธิ -  -  325  79  210 -  49  663 - 2.22 - 16.35 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี -  -  -  -  -  - 171 171 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้                 

และดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  693  -  -  251 253  1,197 - 5.75 - 13.75 

รวม 18  330  1,018  79  210  251 617  2,523   

                 
หนีสิ้นทางการเงิน                
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ -  -  -  -  -  - 360  360 - - 

รวม -  -  -  -  -  - 360 360   
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อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยท์างการเงินเฉล่ียและตน้ทุนการเงินเฉล่ียของหน้ีสินทาง
การเงินเฉล่ียของบริษทัสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินชนิดท่ีมีดอกเบ้ียแสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี 

 
(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอื 
ถัวเฉลีย่ 

ดอกเบีย้รับ/จ่าย อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 496,594,655 10,155,004 2.04 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 299,312,064 5,012,377 1.67 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
424,006,027 

 
30,342,295 

 
7.16 

    
หนีสิ้นทางการเงิน    
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 378,440,002 3,260,415 0.86 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอื 
ถัวเฉลีย่ 

ดอกเบีย้รับ/จ่าย อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 716,135,549 32,188,282 4.49 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 476,360,892 19,224,586 4.04 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
1,966,257,860 

 
107,054,969 

 
5.44 

    
หนีสิ้นทางการเงิน    
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 588,884,285 17,603,709 2.99 

 

(หน่วย : บาท) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอื 
ถัวเฉลีย่ 

ดอกเบีย้รับ/จ่าย อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 461,904,652 9,574,955 2.07 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 299,312,064 5,012,377 1.67 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
424,006,027 

 
30,342,295 

 
7.16 

    
หนีสิ้นทางการเงิน    
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 378,440,002 3,260,414 0.86 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอื 
ถัวเฉลีย่ 

ดอกเบีย้รับ/จ่าย อตัราผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 678,530,588 31,158,685 4.59 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 454,973,992 18,267,497 4.02 
ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
  และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
1,966,257,860 

 
107,054,969 

 
5.44 

    
หนีสิ้นทางการเงิน    
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย 
  ล่วงหนา้ 

 
588,884,285 

 
17,603,709 

 
2.99 

 
 

37.3 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มีดงัน้ี  

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงนิสุทธิ 
 เมื่อ  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 220 - - - 43 - 263 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน - สุทธิ - 345 45 - 224 - 614 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้        

และดอกเบ้ียคา้งรับ - 16 - - - 286 302 
รวม 220 361 45 - 267 286 1,179 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงนิสุทธิ 
 เมื่อ  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 371 - - - 164 - 535 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน - สุทธิ - 325 79 210 49 - 663 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 171 - - - - 171 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้        

และดอกเบ้ียคา้งรับ - 253 - - 693 251 1,197 
รวม 371 749 79 210 906 251 2,566 

        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 360 - - - - 360 
รวม - 360 - - - - 360 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงนิสุทธิ 
 เมื่อ  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 190 - - - 34 - 224 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน - สุทธิ - 345 45 - 224 - 614 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้        

และดอกเบ้ียคา้งรับ - 16 - - -     286 302 
รวม 190 361 45 - 258 286 1,140 

 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 
 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงนิสุทธิ 
 เมื่อ  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 330 - - - 162 - 492 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน - สุทธิ - 325 79 210 49 - 663 
ลูกหน้ีสาํนกัหกับญัชี - 171 - - - - 171 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้        

และดอกเบ้ียคา้งรับ - 253 - - 693 251 1,197 
รวม 330 749 79 210 904 251 2,523 

        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ - 360 - - - - 360 
รวม - 360 - - - - 360 

 

37.4 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 

 

37.5  มูลค่ายติุธรรม 
ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม  ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมท่ี
ประมาณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึงจาํนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึน
จริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณท่ี 
แตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณข้ึน บริษทัใชว้ิธีการและ 
ขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี  ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ถือตามจาํนวน
ท่ีแสดงในงบดุล เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวเป็นสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินระยะสั้ นและมูลค่าไม่เปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ยกเว้น 
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเงินลงทุน ซ่ึงเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
มูลค่ายุติธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกันในตลาด สําหรับเงินลงทุนทั่วไปซ่ึงไม่ใช่หลักทรัพย ์
จดทะเบียน  มูลค่ายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนดมูลค่า
ยติุธรรมประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ียปัจจุบนัและระยะเวลา
ท่ีจะถือจนครบกาํหนด 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ไม่แตกต่างจากราคาตามบญัชีอยา่งมีสาระสาํคญั  
 

38. การดําเนินงานทีย่กเลกิ       
ในระหวา่งไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจหลกัทรัพยไ์ปยงับริษทัหลกัทรัพย ์
เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดยหลงัจากการโอนธุรกิจ บริษทัจะดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุน ตราสารหน้ี 
ตราสารทุน และตราสารอนุพนัธ์ ทั้งน้ีสัดส่วนของรายไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิกไปคิดเป็นร้อยละ 97 
ของรายไดร้วม โดยค่าใชจ่้ายส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัทรัพยไ์ดล้ดไปทั้งจาํนวน และค่าใชจ่้ายจากการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก คิดเป็นร้อยละ 98 ของค่าใชจ่้ายรวม 
 

39. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 
เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2553 บริษัทได้ลงนามในสัญญาโอนสินทรัพย์ฉบับแก้ไขคร้ังท่ี 1 กับบริษัท
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดยเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการรับชาํระเงินส่วนท่ีเหลืออีก 200 ลา้นบาท  
ในสญัญาโอนสินทรัพย ์ฉบบัลงวนัท่ี 31 มีนาคม 2552 (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 

 
40. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2553 
 


