
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 

"ยังไมไดตรวจสอบ" 
 

1. ขอมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย 

เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด ตามกฎหมายวาดวย

บริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537  และไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อยูจดทะเบียนที่ ชั้น 16 (หอง 1601) เลขที่ 287 

อาคารลิเบอรต้ีสแควร ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทมีสํานักงานใหญแหงเดียว และวันที ่31 ธนัวาคม 2551 บริษัทมีจํานวนสาขา 11 แหง 

บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานรวมจํานวน 24 คน และ 490 คน ตามลําดับ และพนักงานเฉพาะบริษัทมีจํานวน  5 คน 

และ 474 คน ตามลําดับ   
 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 7 ประเภท ไดแก 

1. ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

2. การคาหลักทรัพย  

3. การเปนที่ปรึกษาทางการลงทุน  

4. การจัดจําหนายหลักทรัพย  

5. การซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเนต  

6. ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

7.     ธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
 

ตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 7 บริษัทมีแผนรวมลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยกับธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) โดยกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย เคที  ซีมิโก จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย เคทีบี  จํากัด”) 

เปนบริษัทรวมลงทุน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2552 ไดมีมติอนุมัติ

การโอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจ้ินของบริษัทใหแกบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก 

จํากัด ตอมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาผูถือหุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

และลงนามในสัญญาโอนสินทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยการโอนดังกลาวแลวเสร็จใน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 สําหรับสถานะของบริษัทหลังจากการโอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย

ประเภทบัญชีมารจ้ินแลว บริษัทยังคงสถานะเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน โดยธุรกรรมสวนใหญจะเปน

การลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ไมเปนการแขงขันกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
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บริษัทไดหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนการชั่วคราว ต้ังแตวันที่ 

1 พฤษภาคม 2552 ตามหนังสืออนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ที่ กลต.ธ.701/2552 
 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด ไดจดทะเบียนกับสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท

เพื่อเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด (บริษัทยอย) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรับอนุญาต

ใหประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคล 
 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําขึ้นตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันที่  

22 มกราคม 2544 เร่ืองการจัดทําและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2544 และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ที่ สธ/น 26/2549 ลงวันที่ 29 มถินุายน 2549 เร่ือง “แบบงบการเงินสําหรับ

บริษัทหลักทรัพย” 
 

บริษัทจัดทํางบการเงินระหวางกาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) “งบการเงนิ

ระหวางกาล” (ฉบับ 41 เดิม) และวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
 

งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาดวยราคาทุนเดิมยกเวนตามที่ไดเปดเผยใน

นโยบายการบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

ในป 2550 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” (ฉบับ 35 เดิม) 

และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “งบกระแสเงินสด” (ฉบับ 25 เดิม) ไดมีการ

ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน

หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 การปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน

ของบริษัท อยางไรก็ตาม งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ยังคงแสดง

รายการตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สธ/น. 26/2549 

ลงวันที่ 29 มถินุายน 2549 เร่ือง “แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย”  
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2.2 สภาวิชาชีพบัญชไีดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 12/2552 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 

เกี่ยวกับการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยขึ้นใหม

ใหตรงกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

ดังนั้นเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปดเผยในงบการเงิน

สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสดุวันที ่30 กันยายน 2552 และ 2551 จึงไดแสดงตามประกาศดังกลาว 
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 16/2552 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม และมาตรฐานการบัญชีซึ่งไดมีการปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ 

ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใชในป 2552  
 

มาตรฐานการบัญชีซึ่งไดมีการปรับปรุงใหมสองฉบับเมื่อมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2554 จะใช

แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป คือ “แมบทการบัญชี” (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน” (ฉบับ 47 เดิม)  
 

มาตรฐานการบัญชีใหมที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2554 คือ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 

เร่ือง “อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน” 
 

มาตรฐานการบัญชีใหมที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2555 คือ มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 20 

เร่ือง “การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล” 
 

ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะนํามาตรฐานการบัญชีขางตนมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัท

เมื่อมาตรฐานดังกลาวมีผล บังคับใช และคาดวาการนํามาตรฐานการบัญชีเหลานี้มาถือปฏิบัติ

จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทในงวดที่เร่ิมถือปฏิบัติ 
 

2.3 สําหรับงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งนํามาแสดงเปรียบเทียบ

ไดมาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งไดผานการตรวจสอบ

โดยผูสอบบัญชีแลว นอกจากน้ี งบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวม 

และงบกระแสเงินสดรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน

ของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิน้สดุ

วันที่ 30 กันยายน 2552 ซึ่งนํามาแสดงเปรียบเทียบ มีการสอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว 
 

งบการเงินระหวางกาลรวมสาํหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2552 ไดรวม

รายการของบริษัท  และบริษัทหลักทรัพยจัดการกอ งทุนรวม ซีมิโก จํากัด (ยังไมไดตรวจสอบ ) 

ซึ่งบริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 โดยไดตัดรายการระหวางกนั และยอดคงเหลอืที่เปนสาระสําคัญ

ระหวางกนัออกแลว  
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งบการเงินระหวางกาลรวมสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ไดรวม

สวนไดเสียในบริษัทรวม ซึ่งไดมาจากงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (สอบทานแลว) 

เน่ืองจากในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย 

เคที ซีมิโก จํากัด ในสัดสวนรอยละ 48.81 ของทุนที่ออกและเรียกชําระ และ ณ วันที่ 27 เมษายน 2552 

ในสดัสวนรอยละ 49.45 ของทุนที่ออกและเรียกชําระเปนผลใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด มีฐานะ

เปนบริษัทรวมของบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 7) 
 

2.4 ขอมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยูในงบการเงินที่ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

มิไดนํามาแสดงไว ณ ที่น้ี เน่ืองจากมิไดมีการกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในงบการเงิน

ระหวางกาล ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลดังกลาวขางตนจึงควรอานประกอบกับงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งไดมีการตรวจสอบแลว 
 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสและงวดเก าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551  

ไมจําเปนตองบงชีใ้หเห็นการคาดการณผลการดําเนินงานเต็มป 
 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจ

ของผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการต้ังขอสมมติฐานหลายประการ  

ซึ่งมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หน้ีสินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย 

และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นงวด รวมทั้งการแสดงรายไดและคาใชจายของงวดบัญชี 

ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหารไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะน้ัน 

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น 
 

2.5 การจัดประเภทรายการใหม 

การแสดงรายการในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ 

ไดมีการจัดประเภทรายการใหม เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการใน งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 

2552 ดังน้ี 

- หน้ีสินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํานวน 0.55 ลานบาท ซึ่งเดิมเคยแยกแสดงเปนรายการ

ตางหาก ไดถูกนํามาแสดงสุทธิกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  

- แยกแสดงสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย - สทุธจํิานวน 2.85 ลานบาท ซึ่งเดิมเคยแสดงรวมเปน

สวนหน่ึงในสินทรัพยอ่ืน  
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3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทรวม 

3.1 ในระหวางไตรมาสสิน้สดุวันที ่30 มิถุนายน 2552 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (“บริษัทรวม”) 

ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดจากเดิมบันทึกตามเกณฑคงคางโดยคํานวณ

จากกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีประจําป มาเปนวิธีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยบริษัทรวมเชื่อวา 

การเปลี่ยนนโยบายบัญชีดังกลาวเหมาะสม เนื่องจากแสดงผลประกอบการของบริษัทรวม 

ใหสอดคลองกับความเปนจริงในธุรกิจและสามารถรับรูภาระภาษีเงินไดที่ตองจายหรือไดรับคืน 

ในอนาคตจากการดําเนินกิจการที่เกิดขึ้นแลวไวในงบการเงินของบริษัทรวม ทั้งน้ีบริษัทรวมได 

ปรับยอนหลังงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทรวมไดถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหม

เกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด โดยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ดังกลาวที่มีตองบการเงินรวมของบริษัทมีดังนี ้

หนวย : บาท 

งบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  

เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 11,327,532 

กําไรสะสมปลายปเพิ่มขึ้น 11,133,500 

สวนตํ่ากวาทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง 194,032 

  

งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2551  

สวนแบงขาดทนุในบริษทัรวมตามวิธสีวนไดเสยีลดลง 1,335,542 

กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,335,542 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.0016 

  

งบกําไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2551  

สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียลดลง 1,335,542 

กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,335,542 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.0016 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 

 

 

3.2 ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2552 บริษัทรวมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับคาใบอนุญาต

การจัดจําหนายหลักทรัพย จากเดิมที่บริษัทเคยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวโดยวิธีเสนตรง

ในระยะเวลา 5 ป ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 เร่ือง “ขอกําหนดเกี่ยวกับการบัญชีของบริษัทหลักทรัพย” เน่ืองจาก

บริษัทรวมประเมินแลววาสินทรัพยไม มีตัวตนดังกลาวมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน  

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เร่ือง “สินทรัพยไมมีตัวตน” ซึง่กาํหนดให

สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนตองมีการทดสอบการดอยคา

เปนประจําทุกป และไมอนุญาตใหมีการตัด จําหนาย บริษัท รวม จึงหยดุการตัดจําหนาย

สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวใหถือปฏิบัติกับ

งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทรวมจึงตอง

ปรับยอนหลังงบการเงินที่นํามาเปรียบเทีย บ โดยถือเสมือนวาบริษัทรวมไมไดตัดจําหนาย

คาใบอนุญาตการจัดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวมาต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 ดังน้ัน งบดุลรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับไตรมาสและงวด เกาเดือน สิ้นสุดวันที่    

30 กันยายน 2551 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบจึงเปนขอมูลที่จัดทําขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม 
 

ขอมูลที่จัดทําขึ้นใหมสําหรับงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับ

ไตรมาสและงวดเกาเดือนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2551 ที่นํามาเปรียบเทียบ เพื่อสะทอนใหเห็นถึง

ผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีดังตอไปน้ี 
 

หนวย : บาท 

งบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  

เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 2,847,250 

กําไรสะสมปลายปเพิ่มขึ้น 2,847,250 

  

งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2551  

สวนแบงขาดทนุในบริษทัรวมตามวิธสีวนไดเสียลดลง 406,750 

ขาดทุนสุทธิลดลง 406,750 

ขาดทนุตอหุนขัน้พืน้ฐานลดลง 0.0005 

  

งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2551  

สวนแบงขาดทนุในบริษทัรวมตามวิธสีวนไดเสยีลดลง 406,750 

ขาดทุนสุทธิลดลง 406,750 

ขาดทนุตอหุนขัน้พืน้ฐานลดลง 0.0005 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑ นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใช

ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 145,577  412,465  140,577  407,465 

เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย และเงินฝากประจํา 342,325,108  445,427,541  292,545,750  442,907,030 

ต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีอายุคงเหลือไมเกินกวา 3 เดือน  -  370,500,000  -  330,000,000 

หัก (32,106,572)   เงินฝากในนามบริษัทเพ่ือลูกคา *  (281,702,767)  (7,856,572)  (281,702,767) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 310,364,113  534,637,239  284,829,755  491,611,728 

 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินฝาก ในนามบริษัทเพ่ือลูกคาไมตองแสดงเปน

สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน) 

 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทมีเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน3

 

ในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงินในนามบริษัท

เพื่อลูกคา 270 ลานบาท เปนสวนหน่ึงของบัญชีลูกคาที่บริษัทตองสงคืนเมื่อลูกคาทวงถาม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ลูกคาธุรกิจหลักทรัพยประเภทบญัชเีงินสดและประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ  

จํานวน 3,863 ราย และ ลูกคาธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาจํานวน 357 ราย ซึ่งโอนใหกับบริษัทหลักทรัพย  

เคที ซีมิโก จํากัด โดยลูกคาดังกลาวมีเงินฝากเพื่อซื้อขายหลักทรัพยจํานวน 42.15 ลานบาท และ 2.13  

ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตามลูกคาดังกลาว ยังไมได นําสง สัญญาเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับ

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (ดูหมายเหตุขอ 7) 

 

ตอมาในวันที ่1 ตุลาคม 2552 บริษัทไดรับโอนเงิน ฝากเพื่อซื้อหลักทรัพยของลูกคา จํานวนดังกลาว จาก

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด  และเมื่อลูกคาดังกลาวไดนําสงสัญญาเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับ

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด  แลว บริษัทจะโอนเงินฝากของลูกคารายที่นําสงสัญญากลับไปฝากยัง

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัดตอไป 
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6. เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน - สุทธิ 

6.1 ราคาทุน/ราคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรม 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 ราคาทนุ/  มูลคา  ราคาทนุ/  มูลคา 

 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

หลักทรัพยเพ่ือคา        

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 14,955,132  13,095,621  11,968,217  7,026,650 

ตราสารหนี้ - พันธบัตรตางประเทศ -  -  50,735,139  50,732,940 

ตราสารหนี้ - พันธบัตรรัฐบาล -  -  230,384,799  231,986,691 

ตราสารหนี้ - ต๋ัวแลกเงิน 295,936,986  296,443,181  220,953,063  221,343,895 

ตราสารหนี้ - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 15,094,866  15,097,567  76,639,596  76,655,623 

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 95,734,628  97,072,167  16,999,644  17,206,410 

รวม 421,721,612  421,708,536  607,680,458  604,952,209 

หัก คาเผ่ือการปรับมูลคา (13,076)  -  (2,728,249)  - 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา - สุทธิ 421,708,536  421,708,536  604,952,209  604,952,209 

        

หลักทรัพยเผ่ือขาย        

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 17,940,000  7,865,000  17,940,000  6,565,000 

หลักทรัพยหุนทุน - หนวยลงทุน 40,650,105  43,864,870  40,000,000  35,143,680 

รวมหลักทรัพยเผ่ือขาย 58,590,105  51,729,870  57,940,000  41,708,680 

หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคา 3,214,765  -  (4,856,320)  - 

หัก  คาเผ่ือการดอยคา (10,075,000)  -  (11,375,000)  - 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย – สุทธิ 51,729,870  51,729,870  41,708,680  41,708,680 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 473,438,406  473,438,406  646,660,889  646,660,889 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 ราคาทนุ/  มูลคา  ราคาทนุ/  มูลคา 

 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนระยะยาว        

หลักทรัพยเผ่ือขาย        

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 6,429,386  6,424,901  16,182,071  16,144,229 

หัก คาเผ่ือการปรับมูลคา (4,485)  -  (37,842)  - 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย - สุทธิ 6,424,901  6,424,901  16,144,229  16,144,229 

        

เงินลงทุนทั่วไป        

หุนสามัญ 178,298,668  156,567,539  29,609,274  963 

หุนบุริมสิทธิ 125,000  8,469,350  1,974,500  7,045,100 

รวม 178,423,668  165,036,889  31,583,774  7,046,063 

หัก  คาเผ่ือการดอยคา (21,788,313)  -  (31,457,811)  - 

รวมเงินลงทุนทั่วไป  - สุทธ ิ 156,635,355  165,036,889  125,963  7,046,063 

รวมเงินลงทุนระยะยาว  - สุทธิ 163,060,256  171,461,790  16,270,192  23,190,292 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ 636,498,662  644,900,196  662,931,081  669,851,181 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี-้พันธบัตรรัฐบาล ในสวนของลูกคาบัญชีเงินสด

และลูกคาบัญชีเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย ซึ่งบริษัทตองสงคืนเมื่อลูกคาทวงถามจํานวน 496 ลานบาท 

ซึ่งไดแสดงสุทธเิปนศนูยไวในงบดุล     

 

ในระหวางป 2551 บริษัทไดทําขอตกลงกับ Thanh Cong Securities Company J.S.C (“TCSC”) 

ซึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม เพื่อที่จะลงทุนในสัดสวนรอยละ 25 ของหุนที่มีอยู 

ของ TCSC โดยบริษัทมีสิทธิในการลงทุนเพิ่มทั้งหมดไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ตอมา 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 บริษัทไดลงนามซื้อหุนในสัญญาผูถือหุนกับผูถือหุนรายอ่ืนของ TCSC 

และลงนามในสัญญาซื้อหุนกับ TCSC โดยบริษทัได ชําระคาหุนของ TCSC เมื่อวันที่                      

24 เมษายน 2552 จํานวน 156 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.88 ของหุนที่ออกแลวทั้งหมดของ TCSC 

ซึ่งบริษัท ไดจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาว เปนเงินลงทุนทั่วไป  
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6.2 กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง        

ของหลักทรัพยเพ่ือคา 3,983,301  3,457,897  3,983,301  3,457,897 

กาํไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย        

หลักทรัพยเพ่ือคา 752,070  12,830,466  752,070  12,830,466 

กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการ        

131ขายหลักทรัพยเผ่ือขาย               24,381  -                24,381  - 

โอนกลับขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ        

ดอยคาของเงินลงทุนทั่วไป             488,750  -              488,750  - 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก        

    หลักทรัพยเผ่ือขาย             (65,000)  -              (65,000)   

ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากกการขาย        

สัญญาซื้อขายลวงหนา -  (46,600)  -  (46,600) 

รวม 5,183,502  16,241,763  5,183,502  16,241,763 

    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

 วันที ่30 กันยายน  วันที ่30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง        

ของหลักทรัพยเพ่ือคา 2,715,173  877,116  2,715,173  877,116 

กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย        

หลักทรัพยเพ่ือคา 13,640,126  31,952,126  13,640,126  31,952,126 

กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย        

หลักทรัพยเผ่ือขาย 650,105  6,532,377  650,105  5,520,136 

โอนกลับขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ        

146ดอยคาของเงินลงทุนทั่วไป  9,669,500  (2,668,208)  9,669,500  (2,668,208) 

ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนทั่วไป     (9,180,750)  -      (9,180,750)  - 

โอนกลับขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก        

     หลักทรัพยเผ่ือขาย     1,300,000  -      1,300,000  - 

ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย        

สัญญาซื้อขายลวงหนา (4,500)  (45,940)  (4,500)  (45,940) 

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย              11,046  1,608,513     475,652  - 

รวม 18,800,700  38,255,984  19,265,306  35,635,230 
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6.3 ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับไตรมาสส้ินสุด  สําหรับไตรมาสส้ินสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบี้ยรับ 707,467  3,920,583  707,467  3,678,686 

เงินปนผล 186,393  528,880  186,393  528,880 

รวม 893,860  4,449,463  893,860  4,207,566 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบี้ยรับ 3,833,624  14,851,630  3,833,624  13,935,974 

เงินปนผล 260,017  2,923,740  260,017  2,923,740 

รวม 4,093,641  17,775,370  4,093,641  16,859,714 
 

6.4  ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหนายของตราสารหนี้แยกตามระยะเวลาที่จะถึงกําหนดชําระ 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 3ถึงกําหนดชําระภายใน  4ถึงกําหนดชําระภายใน 

 1 ป  2 – 5 ป  มากกวา 5 ป  รวม  1 ป  2 – 5 ป  มากกวา 5 ป  รวม 

เงินลงทุนช่ัวคราว                

ตราสารหน้ีเพื่อคา                

ตราสารหน้ีพันธบัตรตางประเทศ -  -  -  -  -      50,735,139  -       50,735,139 

ตราสารหน้ีพันธบัตรรัฐบาล -  -  -  -      22,393,856  -  207,990,943  230,384,799 

ตราสารหน้ี - ต๋ัวแลกเงิน 295,936,986  -  -  295,936,986  -  -  -  - 

ตราสารหน้ี- ต๋ัวสัญญาใชเงิน 15,094,866  -  -  15,094,866  -  -  -  - 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 50,670,294  45,064,334  -  95,734,628  302,613,361  11,978,942  -  314,592,303 

บวก  (หัก) คาเผ่ือการปรับมูลคา 617,761  1,228,674  -  1,846,435  421,910  209,945  1,581,463  2,213,318 

รวม - สุทธิ 362,319,907  46,293,008  -  408,612,915  325,429,127  62,924,026  209,572,406  597,925,559 

                

เงนิลงทุนระยะยาว                

ตราสารหน้ีเผ่ือขาย                

ตราสารหนี้ภาคเอกชน       6,429,386  -  -           6,429,386  -  16,182,071  -            16,182,071 

หัก   คาเผ่ือการปรับมูลคา            (4,485)  -  -                (4,485)  -            (37,842)  -      (37,842) 

รวม - สุทธิ       6,424,901  -  -          6,424,901  -  16,144,229  -       16,144,229 

รวมตราสารหน้ี - สทุธิ 368,744,808  46,293,008  -  415,037,816  325,429,127  79,068,255  209,572,406  614,069,788 
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6.5 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนที่รับรูในสวนของผูถือหุน  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

   “ปรบัปรงุใหม”     

ยอดยกมาตนงวด/ป (4,123,363)  3,474,963  (3,670,622)  3,579,514 

รายการปรับปรุงงบการเงิน (ดูหมายเหตุขอ 3)   -  194,032  -  - 

เปลี่ยนแปลงระหวางงวด/ป         

จากการตีราคาเงินลงทุน 8,268,181  (7,792,358)  6,078,331  (7,250,136) 

ยอดคงเหลือสิ้นงวด/ป 4,144,818  (4,123,363)  2,407,709  (3,670,622) 

 

6.6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที ่31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับ

ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานดังน้ี 

 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 ราคาทนุ/  มลูคา  คาเผ่ือ  ราคาทนุ/  มลูคา  คาเผ่ือ 

 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  การดอยคา  ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  การดอยคา 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

หุนสามัญ 21,789,275  962  21,788,313  29,609,274  963  29,608,311 

หุนบุริมสิทธิ -  -  -  1,849,500  -  1,849,500 

 21,789,275  962  21,788,313  31,458,774  963  31,457,811 
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7. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2552 และวันที ่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม  

ซึ่งเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้ 
 

 
13งบการเงินรวม 

14ช่ือบริษัท 15ประเภท 16ประเภท 17ทุนชําระแลว 18สัดสวนการถือหุน 19วิธีราคาทุน  20วิธีสวนไดเสีย 

 21กิจการ 22หลักทรัพย 23ณ วันท่ี  24ณ วันท่ี 25ณ วันท่ี 26ณ วันท่ี 27ณ วันท่ี  28ณ วันท่ี  29ณ วันท่ี  30ณ วันท่ี 

  31ท่ีลงทุน 3230 กันยายน  3331 ธนัวาคม 3430 กันยายน 3531 ธนัวาคม 3630 กันยายน  3731 ธนัวาคม  3830 กันยายน  3931 ธนัวาคม 

   402552  412551 422552 432551 442552  452551  462552  472551 

   48ลานบาท   49ลานบาท  50รอยละ 51รอยละ 52ลานบาท   53ลานบาท   54ลานบาท   55ลานบาท  

             “ปรับปรุงใหม” 

57บริษัทรวม               

58บริษัทหลักทรัพย เคที                

59ซีมิโก จํากัด 60ธุรกิจหลักทรัพย 61หุนสามัญ 621,864  63864 6449.5 6548.8        

ยอดกอนปรับปรุง        937.5  437.5  952.0  395.5 

รายการปรับปรุงงบการเงิน               

 (ดูหมายเหตุขอ 3)        -  -  -  14.2 

66รวม        67937.5  68437.5  952.0  70409.7 
 

 71งบการเงินเฉพาะบริษทั 

72ช่ือบริษัท 73ประเภท 74ประเภท 75ทุนชําระแลว 76สัดสวนการถือหุน 77วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 

 79กิจการ 80หลักทรัพย 81ณ วันที่  82ณ วันที่ 83ณ วันที่ 84ณ วันที่ 85ณ วันที่  86ณ วันที่  87ณ วันที่  88ณ วันที่ 

  89ที่ลงทุน 30 กันยายน  9131 ธนัวาคม 30 กันยายน 9331 ธนัวาคม 30 กันยายน  9531 ธนัวาคม  30 กันยายน  9731 ธนัวาคม 

   982552  992551 1002552 1012551 1022552  1032551  1042552  1052551 

   106ลานบาท   107ลานบาท  108รอยละ 109รอยละ 110ลานบาท   111ลานบาท   112ลานบาท   113ลานบาท  

              “ปรับปรุงใหม” “ 

บริษทัยอย               

บริษัทหลักทรัพยจัดการ ใหบริการจัดการ              

   กองทุนรวม ซีมิโก จํากัด กองทุนรวมและ              

 กองทุนสวนบุคคล หุนสามัญ 100  100 100 100 100  100  37.8  52.4 

บริษทัรวม               

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก                

จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 1,864  864 49.5 48.8        

ยอดกอนปรับปรุง        937.5  437.5  952.0  395.5 

รายการปรับปรุงงบการเงิน               

 (ดูหมายเหตุขอ 3)        -  -  -  14.2 

ยอดหลังปรับปรุง        937.5  437.5  952.0  409.7 

รวม        1,037.5  537.5  989.8  462.1 

หัก คาเผ่ือการดอยคา        (62.2)  (47.6)  -  - 

รวม – สุทธิ        975.3  489.9  989.8  462.1 
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เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 บริษัทจําหนายหุนสามัญในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก ไนท 

ฟนด แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ในสวนที่บริษัทลงทุนทั้งหมดใหแกบริษัทมหาชนจํากัดแหงหน่ึง 

และบริษัทจํากัดอีก 2 แหง ในราคาทุน เปนจํานวนเงิน 10.2 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดรับ

ชําระเงินจากผูซื้อแลวทัง้จํานวน  

 

ในระหวางป 2551 บริษัทมีแผนรวมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย

รวมกัน โดยกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํา กัด เปนบริษัทรวมลงทุน โดยตามแผนดังกลาว

บริษัทจะลงทุนในบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ไมเกินรอยละ 50 ของทุนที่ออกและเรียกชําระของ

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

 

ในระหวางป  2551 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด  ในสดัสวน      

รอยละ 48.81 ของทุนที่ออกและเรียกชําระ ตามแผนรวมลงทุนดังกลาว ซึ่งเปนผลใหบริษัทหลักทรัพย 

เคที ซีมิโก จํากัด มีฐานะเปนบริษัทรวมของบริษัท  

 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ไดทําขอเสนอเพื่อซื้อธุรกิจของบริษัท 

ตามแผนรวมลงทุนดังกลาว ซึ่งประกอบดวยการซื้อสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานไดแก ระบบขอมูล

สารสนเทศ อุปกรณ รวมทั้งเงินมัดจําตางๆ และการรับโอนบัญชีลูกคาและพนักงานของบริษัท (รวมเรียกวา 

“ธุรกิจ”) โดยบริษทัจะไดรับเงนิจํานวน 500 ลานบาท จากบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปน 

การตอบแทนภายในระยะเวลา 3 ป นอกจากน้ี บริษัทยังจะไดรับเงิน อีกจํานวนหน่ึงจากการโอนลกูหน้ี

ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจ้ินไปยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก  จํากัด ประมาณ 700 ลานบาท 

ทั้งน้ี มูลคาของ ลูกหน้ีที่โอน อาจเปลี่ยนแปลง ไปตามยอด คงเหลือของลูกหน้ีดังกลาว ณ วันที่โอน 

ซึ่งการโอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจ้ิน ดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม

วิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2552 ของบริษัทแลวเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552  

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 ที่ประชุมกรรมการของบริษัทคร้ังที่ 4/2552 ไดมีมติอนุมัติใหลงทุนเพิ่มในหุน

สามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด จํานวน 50 ลานหุนในราคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงิน 

500 ลานบาท รวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้นที่บริษัทจะลงทุน 92,169,000 หุน มูลคารวมของเงินลงทุนคิด  

เปนเงิน 937.51 ลานบาท หรือรอยละ 49.45 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด บริษัท  

ไดจายชําระเงินคาหุนดังกลาวทั้งจํานวนในวันที่ 27 เมษายน 2552 
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ตอมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาผูถือหุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

และลงนามในสญัญาโอนสินทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยการโอนดังกลาวแลว เสร็จ

ในวันที ่1 พฤษภาคม 2552 สําหรับสถานะของบริษัทหลังจากการโอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย

ประเภทบัญชีมารจ้ินแลว บริษัทจะยังคงสถานะเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน โดยธุรกรรมสวนใหญจะเปน

การลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ไมเปนการแขงขันกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจไปยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยบริษัทไดรับ

คาตอบแทนสําหรับธุรกิจดังกลาวเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท โดยในวันที ่4 พฤษภาคม 2552 ไดรับเงิน

จํานวน 300 ลานบาท สวนที่เหลืออีก 200 ลานบาท จะไดรับชําระภายใน 3 ป โดยใชผลการดําเนินงาน (กําไร

กอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และ คาตัดจําหนาย (“EBITDA”)) ของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

เปนเกณฑ โดยบริษัทจะไดเงินตามสัดสวนของ EBITDA ของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ที่ทําไดจริง 

รวม 3 ป กับเกณฑ EBITDA ที่ต้ังไวรวม 3 ป จํานวน 1,000 ลานบาท แตทั้งน้ียอดทีจ่ะไดรับชําระทั้งหมด 

ไมเกิน 200 ลานบาท โดยบริษทัจะไดรับชําระภายใน 3 ป เร่ิมจากป 2552 และมีเงื่อนไขตามลําดับดังนี้ 

1. บริษัทจะรับชําระเงินจํานวน 60 ลานบาท ภายใน 15 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนขอ ง

บริษัทหลักทรัพยเคที ซีมิโก จํากัด มีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2552 ซึ่งมีกําไรกอนหัก

ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัด จําหนาย ("EBITDA") ไมนอยกวา 250 ลานบาท (ไมรวม

รายการพิเศษจากรายการชดเชยพนักงานเนื่องจากโครงการโอนธุรกิจหลักทรัพย และรายการต้ังหน้ี

สูญเพิ่มจากการเสื่อมคาของหลักประกันที่ไดมากอนวันที่ 15 กันยายน 2551) หาก EBITDA  

ตํ่ากวา 250 ลานบาทใหยกยอดที่จะรับชําระในป 2552 ไปรวมกับป 2553 ทั้งน้ีในกรณีมิไดโอนกิจการ

ต้ังแตตนป กําหนดใหจํานวนเงินที่จะ รับชําระของป 2552 และ EBITDA ใหคดิตามสดัสวน  

(pro rate) ตามระยะเวลาที่โอนธุรกิจมา  

 

2. บริษัทจะรับชําระอีก 70 ลานบาท ภายใน 15 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท

หลักทรัพยเคที ซีมิโก จํากัด มีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2553 หาก EBITDA ไมนอยกวา  350 

ลานบาท หาก EBITDA ตํ่ากวา 350 ลานบาทใหยกยอดที่จะชําระสําหรับป 2553 ไปรวมกับป 

2554 ทั้งน้ี ในกรณีป 2552 บริษัทไมไดรับชําระเงนิจํานวน 60 ลานบาทสําหรับป 2552 และยกมา

ป 2553 บริษัทจะรับชําระเงนิจํานวน 130 ลานบาท ภายใน 15 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุน

มีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2553 หาก EBITDA ป 2552 ถึง ป 2553 รวม 2 ป ไมตํ่ากวา  

600 ลานบาท และหาก EBITDA ตํ่ากวาน้ี ใหยกยอดที่จะชําระไปรวมกับป 2554 
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3. บริษัทจะรับชําระเงินสวนที่เหลืออี ก 70 ลานบาท ภายใน 15 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุน

บริษัทหลักทรัพยเคที ซีมิโก จํากัด มีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2554 หาก EBITDA ของบริษัท

หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ไมนอยกวา 400 ลานบาท และหาก EBITDA ตํ่ากวาน้ี การรับชําระเงิน

จะใชเกณฑตอไปน้ีคือ  

 

ณ สิ้นป 2554 หากมีปใดปหนึ่งมีการคางชําระ การจายชําระเงินสวนที่เหลือจะจายชําระภายใน 15 วัน

นับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติเห็นชอบตองบการเงินป 2554 โดยใชเกณฑชําระตามสัดสวน

คอื (ก) รวมยอด EBITDA ที่เกิดขึ้นจริงของป 2552 - 2554 รวม 3 ป เปรียบเทียบกับ (ข) ประมาณการรวม 

3 ป จํานวน 1,000 ลานบาท โดยบริษัทจะไดรับชําระตามสัดสวนที่เกิดขึ้นจริงหักดวยยอดเงินที่ไดรับ

ชําระแลวแตทั้งน้ียอดทีจ่ะไดรับชําระทั้งหมดไมเกิน 200 ลานบาท 

 

สําหรับเงินที่ไดรับ จํานวน 300 ลานบาท บริษัทรับรูกําไรจากการขาย 185.51 ลานบาท ในงบการเงินเฉพาะ

กิจการสําหรับคร่ึงปสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2552 อยางไรก็ตามในงบการเงินรวม บริษัทรับรูรายไดจากการขาย

ในงบกําไรขาดทุนรวมจํานวน 93.78 ลานบาท ตามสดัสวนการถอืหุนของบุคคลภายนอกในบริษัทรวมในอัตรา

รอยละ 50.55 ที่เหลือแสดงเปน “กําไรจากการขายสินทรัพยใหแกบริษัทรวมรอรับรู” ในงบดุลรวม จํานวน 

91.73 ลานบาท บริษัทจะรับรู “กําไรจากการขายสินทรัพยใหแก บริษัทรวมรอรับรู” เปนรายได เมื่อบริษัทมี

สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง หรือเมื่อบริษัทรวมมีการ ขายสินทรัพยที่รับโอนจากบริษัทออกไป

ใหกบับุคคลภายนอก 

 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทบันทึกกําไรจากการขายสนิทรัพยใหกับบริษัทรวม

เพิม่เติมจํานวน 40 ลานบาท (แสดงเปนสวนหน่ึงของ “สินทรัพยอ่ืน”) เปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนในการ

โอนธรุกจิจํานวน 200 ลานบาท ที่จะไดรับเพิ่มเติมจากบริษทัรวม ซึ่งบริษัทพิจารณาวาบริษัทรวมสามารถทํา

กําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (“EBITDA”) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2552 ไดตามเงื่อนไ ขโดยเปนสวนทีรั่บรูเปนรายไดในงบกาํไรขาดทนุรวมจํานวน 20.22 ลานบาท ตาม

สดัสวนการถือหุนของบุคคลภายนอกในบริษัทรวม ในอัตรารอยละ 50.55 ทีเ่หลอืแสดงเปน “กําไรจาก

การขายสินทรัพยใหแกบริษัทรวมรอรับรู” ในงบดุลรวมเพิ่มเติม จํานวน 19.78 ลานบาท นอกจากน้ันบริษัท

รวมมีการขายสินทรัพยที่รับโอนจากบริษัทบางสวนออกไปใหกับบุคคลภายนอก บริษัทจึงบันทึก “กําไรจาก

การขายสินทรัพยใหแกบริษทัรวมรอรับรู”  เปนรายไดเพิ่มขึ้นจํานวน 5.08 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 

บริษัทมีกําไรจากการขายทรัพยสินใหแกบริษัทรวมรอการรับรูจํานวน 106.43 ลานบาท 
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เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจ้ิน ซึ่งมีมูลคา ณ วันโอน

จํานวน 834 ลานบาท ใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยบริษัทไดรับคาตอบแทน ณ วันโอน

จํานวน 687 ลานบาท สําหรับคาตอบแทนสวนที่เหลือจํานวน 147 ลานบาท บริษัทไดรับชําระในเดือน

มถินุายน 2552 จํานวน 125 ลานบาท และในเดือนกรกฎาค ม 2552 จํานวน 22 ลานบาท ซึ่งลูกหน้ี

ดังกลาวไดเซ็นสัญญาเปดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เรียบรอยแลว (ดูหมายเหตุขอ 9) 
 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท หลักทรัพย เคที  ซีมิโก จํากัด มีมติอนุมัติให

ลดผลขาดทนุสะสมจํานวน 353,524,000 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทรวมและทุนที่ชําระแลว

จาก 1,864,000,000 บาท เปน 1,537,800,000 บาท โดยการลดมูลคาหุนที่ตราไว จากมูลคาหุนละ 10 บาท 

เปนมูลคาหุนละ 8.25 บาท และโอนสวนเกนิมลูคาหุนจํานวน  27,324,000 บาท มาชดเชยผลขาดทุน

สะสมดังกลาว และมีการอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทรวม เพื่อใหสอดคลอง

กับการลดทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัทรวม ตอมาเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนของบริษัทรวมคร้ังที่ 3/2552 ไดพิจารณาอนุมัติ เร่ืองดังกลาวแลว และบริษั ทรวมไดจดทะเบียน

ลดทุนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทรวมกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลวเมื่อวันที่  

2 พฤศจิกายน 2552  
 

8. ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551 

 บาท  บาท 

ลูกหน้ีศูนยรับฝากหลักทรัพย (TSD) -  160,243,315 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา (TCH) -  20,128,163 

หัก ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีในนามบริษัทเพื่อลูกคา  -  (9,269,892) 

รวมลูกหน้ีสํานักหักบัญชี -  171,101,586 
 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินฝากในนามบริษัทเพ่ือลูกคาไมตองแสดงเปนสินทรัพย

และหนี้สินในงบการเงิน)   
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีลดลงทั้งจํานวนเน่ืองจากบริษัทไดหยุดประ กอบธุรกิจ

หลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนการชั่วคราว (ดูหมายเหตุขอ 1)  



 

- 18 - 

 

 

9. ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที ่31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย

ลวงหนาและดอกเบี้ยคางรับ ดังตอไปน้ี 

 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551 

 บาท  บาท 

ลูกหน้ีซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด -  164,247,548 

เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยดวยระบบเครดิตบาลานซ -  686,463,463 

ลูกหน้ีอ่ืน    

ลูกหน้ีที่อยูระหวางดําเนินคดี 131,611,293  128,869,365 

ลูกหน้ีผอนชําระ 197,734  2,434,273 

ลูกหน้ีอ่ืน 180,485,898  207,608,183 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 312,294,925  1,189,622,832 

บวก  ดอกเบี้ยคางรับ -  7,005,642 

หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ 10) (287,073,685)  (250,726,115) 

รวม 25,221,240  945,902,359 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2552 เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยดวยระบบเครดิตบาลานซ ลดลงทั้งจํานวนจากการ

โอนใหบริษัทรวม (ดูหมายเหตุขอ 7) 
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บริษัทไดจัดชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เขาเกณฑการจัดชั้นตามประกาศของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ืองการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหน้ีดอยคุณภาพของ

บริษัทหลักทรัพยที่ กธ . 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ . 5/2544 

ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544 ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 ลูกหน้ีธุรกิจ คาเผ่ือหน้ีสงสัย มูลคาลูกหน้ีธุรกิจ ลูกหน้ีธุรกิจ คาเผ่ือหน้ีสงสัย มูลคาลูกหน้ีธุรกิจ 

 หลักทรัพยและ จะสูญท่ีตั้ง หลักทรัพยและสัญญา หลักทรัพยและ จะสูญท่ีตั้ง หลักทรัพยและสัญญา 

 สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยบริษัท ซื้อขายลวงหนา  สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยบริษัท ซื้อขายลวงหนา  

 และดอกเบี้ยคางรับ  และดอกเบี้ยคางรับ – สทุธ ิ และดอกเบี้ยคางรับ  และดอกเบี้ยคางรับ – สทุธ ิ

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลหน้ีปกติ  -  -  -  857,716,653  -  857,716,653 

มูลหน้ีจัดชั้นตํ่ากวา            

มาตรฐาน 25,221,240  -  25,221,240  88,185,706  -  88,185,706 

มูลหน้ีจัดชั้นสงสัย 287,073,685  (287,073,685)  -  250,726,115  (250,726,115)  - 

รวม 312,294,925  (287,073,685)  25,221,240  1,196,628,474  (250,726,115)  945,902,359 

 

มูลหน้ีจัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน และมูลหน้ีจัดชั้นสงสัย (ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและ

ดอกเบี้ยคางรับ) แยกตามอายุหน้ีที่คางชําระไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551 

 บาท  บาท 

ไมเกิน 3 เดือน          -  330,629,027 

มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน          -              - 

มากกวา 6 เดือน ถึง 9 เดือน 110,972,945  20,198 

มากกวา 9 เดือน ถึง 12 เดือน   193,039,934              - 

มากกวา 1 ป ถึง 3 ป 75,030  53,106 

มากกวา 3 ป ขึ้นไป 8,207,016  8,209,490 

รวม 312,294,925  338,911,821 
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10. คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551 

 บาท  บาท 

ยอดตนงวด/ป 250,726,115  8,502,208 

บวก หน้ีสงสัยจะสูญ  36,347,570  242,223,907 

ยอดปลายงวด/ป 287,073,685  250,726,115 
 

11. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 2,264,432  2,417,187  2,264,432  2,417,187 

คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน 26,703,089  23,962,814  26,703,089  23,962,814 

ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 1,357,877  3,317,808  1,357,877  3,317,808 

สํารองผลตอบแทนตามสัญญา 7,746,586  -  7,746,586  - 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน        

- หลักทรัพยเพ่ือคา 464,878  1,235,391  464,878  1,235,391 

- หลักทรัพยเผ่ือขาย 1,121  1,223,541  1,121  1,223,541 

ขาดทุนทางภาษี 8,928,671  33,400,593  8,928,671  33,400,593 

สินทรัพยอ่ืน 35,446  74,034  35,446  74,034 

กําไรจากการโอนสินทรัพยใหแกบริษัทรวม 26,607,245  -  -  - 

 74,109,345  65,631,368  47,502,100  65,631,368 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน        

- หลักทรัพยเพ่ือคา         461,609  553,329  461,609  553,329 

- หลักทรัพยเผ่ือขาย         803,691  -  803,691  - 

  ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน            8,818  -  8,818  - 

     1,274,118  553,329  1,274,118  553,329 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 72,835,227  65,078,039  46,227,982  65,078,039 
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ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดตนงวด/ป 65,078,039  16,364,427  65,078,039  16,364,427 

รายการตัดบัญชีงบกําไรขาดทุน (ดูหมายเหตุขอ 28) 9,783,299  45,955,994  (16,823,946)  45,955,994 

รายการในสวนของผูถือหุน (2,026,111)  2,757,618  (2,026,111)  2,757,618 

ยอดปลายงวด/ป 72,835,227  65,078,039  46,227,982  65,078,039 

 

12. สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย - สุทธิ 

สินทรัพยจัดเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย เมื่อมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขายมิใช

มาจากการใชสินทรัพยน้ันตอไป และสินทรัพยดังกลาวจะตองมีไวเพื่อขายในทันทีในสภาพปจจุบัน 
 

สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายประกอบดวย อสังห าริมทรัพยและสิทธิการเปนสมาชิกสน ามกอลฟ ซึ่งแสดง

ดวยราคาทุนหรือมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ขาดทุนจากการดอยคา

บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 

 ณ วันท่ี 

30 กนัยายน 

2552 

บาท 

 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2551 

บาท 

ที่ดิน 160,257,466  2,944,799 

สิทธิการเปนสมาชิกสนามกอลฟ 200,000  200,000 

 160,457,466  3,144,799 

หัก คาเผื่อการดอยคา (141,786)  (296,136) 

รวมสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายสุทธิ 160,315,680  2,848,663 
 

บริษัท รับโอน ที่ดินและสิทธิการเปนสมาชิกสนามกอลฟจาก ลูกหน้ีเพื่อชําระหน้ี ต๋ัวแลกเงนิทีค่รบ

กําหนด แตผูออกไมสามารถไถถอนคืนได ซึ่งในขณะน้ีบริษัทอยูในระหวางการจัดหาผูซื้อ 
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13. หุนกู 

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที ่1/2551 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูวงเงิน

ไมเกิน 2,000 ลานบาท อายุไมเกิน 7 ป เพื่อรองรับโอกาสในการบริหารเงินทุนและเพิ่มชองทางการดําเนิน

ธุรกิจ โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณารายละเอียดประเภทหุนกู 

ระยะเวลา และเงื่อนไขอ่ืนตามภาวะตลาดและความตองการใชเงินในภายหลัง ตลอดจนดําเนินการขออนุญาต

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

ตอมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 มีมติอนุมัติปรับลดวงเงินหุนกูเดิม 

ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 เปนวงเงนิ 1,000 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเปนไปตามที่กําหนดไวเดิม  

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยังไมไดออกหุนกูดังกลาว 

 

14. หุนกูอนุพันธ 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุนกู

อนุพันธของบริษัท ภายในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท อายุไมเกิน 5 ป โดยที่ประชุมไดมอบหมายให

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขในการเสนอขายหุนกู

อนุพันธแตละรุน  ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานทีเ่กีย่วของ  รวมทั้งอํานาจในการ

ดําเนินการใดๆ ตามจําเปนที่เกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาว  

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 การออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาวไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม ณ วันที ่30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท

ยังไมมีการออกหุนกูอนุพันธดังกลาว 
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15. ทุนเรือนหุน  

ทนุจดทะเบยีนและทนุชาํระแลว 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติดังน้ี 

(1) อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามญัใหแกพนักงานบริษทัจํานวน 27,000,000 หนวย 

(2) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 27,000,000 บาท คิดเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 27,000,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 27,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกพนักงานของบริษัท 

(3) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 19,675,971 บาท คิดเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 19,675,971 หุน

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยออกหุนสามญัใหมจํานวน 19,675,971 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ออกใหแกผูถือหุน (ZMICO-W3) เนื่องจากการปรับอัตราการ

ใชสิทธ ิ

(4) อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณหสนธิ ขอ 4 เพือ่ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัท ตามขอ (2) และ ขอ (3) ขางตน จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,037,157,550 บาท เปนทุนจดทะเบียน 

1,083,833,521 บาทคิดเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 1,083,833,521 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 

บริษัทไดจดทะเบยีนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ทนุจดทะเบียน

สวนที่สูงกวาทุนชําระแลวไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที ่31 ธันวาคม 2551 บริษัทมทีนุชาํระแลวจํานวน 833,895,131 บาท และ

833,758,869 บาท ตามลําดับ 
 

มูลคาสินทรัพยสุทธ ิ

มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที ่31 ธันวาคม 2551 ซึง่คาํนวณโดยการหารสวนของ

ผูถือหุนดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลว สุทธิดวยจํานวนหุนทุนซื้อคืน ณ วันที่ในงบดุลมีมูลคา

เทากับ 2.52 บาทตอหุน และ 3.11 บาทตอหุน ตามลําดับ มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนดังกลาวยังไมไดรวม

ผลกระทบของมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนที่จะปรับลดลงจากจํานวนหุนสามัญที่บริษัทจะตองออกเพิ่มเติม

จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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16. หุนทุนซื้อคืน 

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติอนุมัติโครงการซื้อคืนหุนสามัญ

จํานวน 82,962,440 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนทีอ่อกและเรียกชําระแลวทั้งหมด) โดยราคาที่

ซื้อคืนเปนการซื้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเสนอซื้อจากผูถือหุนเปนการทั่ว ไปในราคา

เดียวกับที่ซื้อในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวงเงินรวมไมเกิน 200 ลานบาท โดยมีกําหนด

ระยะเวลาในการซื้อหุนคืนต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม 2549 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2549  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีหุนสามัญที่ซื้อคืนรวมจํานวน 53,872,000 หุน คิดเปนรอยละ 6.49 

ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการมีมติใหทําการซื้อหุนคืน มูลคารวมของ

หุนซือ้คนืคดิเปนจํานวนเงนิ 199.99 ลานบาท  
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 5 มถินุายน 2550 ไดอนุมัติการจําหนายหุนซื้อคืน 

ทั้งจํานวน 53,872,000 หุน โดยวิธขีายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดระยะเวลาในการขาย

หุนซื้อคืนต้ังแตวันที่ 20 มถินุายน 2550 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2552 และกําหนดราคาจําหนายไมตํ่ากวา

รอยละ 85 ของราคาปดเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายกอนหนา 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดจําหนายหุนซื้อคืนทั้งหมดคืนสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

จํานวน 53,872,000 หุน มูลคารวม 215.51 ลานบาท มีสวนเกินมูลคาจากการจําหนายหุนซื้อคืนจํานวน 

15.52 ลานบาท 
 

ตอมา เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อ

คนืหุนสามญัจํานวน 83,375,886 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว

ทั้งหมด) โดยเปนการซื้อคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในราคาไมเกินราคาปดถัวเฉลี่ย 5 วัน

ทําการกอนการซื้อหุนบวกดวยรอยละ 15 ของราคาปดถัวเฉลี่ ยน้ัน วงเงินในการซื้อหุนคืนไมเกิน 200 

ลานบาท โดยมกีาํหนดระยะเวลาในการซื้อหุนคืนต้ังแตวันที่ 15 กันยายน 2551 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2552 

สวนระยะเวลาในการจําหนายหุนที่ซื้อคืนจะพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัท ภายหลัง 6 เดือนนับ

จากวันที่ซื้อหุนคืนเสร็จสิ้นแตไมเกิน 3 ป และกําหนดราคาจําหนายไมตํ่ากวารอยละ 85 ของราคาปดเฉลี่ย 

5 วันทําการซื้อขายกอนการขายหุนซื้อคืน      
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทมีหุนสามัญที่ซื้อคืนรวมจํานวน 9,087,100 หุน คิดเปนรอยละ 1.09 ของ

จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลว  ณ วันที่คณะ กรรมการมีมติใหทําการซื้อหุนคืน มูลคารวมของหุน

ซือ้คนืคดิเปนจํานวนเงนิ 20.06 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : 8,695,900 หุน คิดเปนรอยละ 1.04 

และมีมูลคารวม 19.40 ลานบาท) 
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17. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

17.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 

ในเ ดือนธนัวาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผู ถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวน 20,372,351 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมและผูถือหุน

ที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในอัตราสวน 4 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา กาํหนด

ระยะเวลาการใชสิทธิ 5 ป ในราคาการใชสิทธิเทากับ 60 บาท ตอหุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) 

ในอัตราสวนการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิ

สามารถใชสิทธิคร้ังแรกไดหลังจากหนึ่งปนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (เร่ิมใชสิทธิคร้ังแรก

ไดในวันที ่30 กันยายน 2548)  

 

สืบเน่ืองจากการลดมูลคาที่ตราไวของหุนจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหจํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิปรับเปน 203,723,510 หนวย ดวยอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 

หุนสามัญในราคาใชสิทธิเทากับ 6 บาทตอหุน  

 

ตอมา เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัทไดอนุมัติจายเงิน

ปนผลใหแกผูถือหุนเกินกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ เปนเงื่อนไขที่ทําใหบริษัทตองปรับราคาการ

ใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิทีอ่อกใหแกผูถือหุนเพื่อรักษาผลประโยชนตอบ

แทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม ดังน้ัน ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลืออยูจาก

การใชสิทธิภายหลังจากมติที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวจะไดรับการปรับสิทธิใหมเปน 1 ใบสําคัญ

แสดงสิทธิตอ 1.09832 หุนสามัญ ในราคาการใชสิทธิเทากับ 5.463 บาทตอหุน 
 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2552 และ 2551 ไมมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปน

จํานวน 201,214,034 หนวย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : 201,214,034 หนวย)  ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังกลาวครบกาํหนดอายแุลวในวันที ่6 พฤษภาคม 2552 
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17.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานคร้ังที่ 3 

ในเดือนธนัวาคม 2546 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท อายุ 5 ป จํานวน 1,430,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ใหแก

กรรมการและพนักงานซึ่งมิใชกรรมการหรือพนักงานที่เคยไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจาก

บริษัทมากอนโดยไมคิดมูลคา โดยกําหนดราคาการใชสิทธิเทากับมูลคาหุนที่ตราไวในอัตราสวน 1 

ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดตลอดระยะเวลา 5 ป

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบกําหนดอายุในวันที่ 8 สิงหาคม 2552 
 

เน่ืองจากการลดมูลคาที่ตราไวของหุนจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหจํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานคร้ังที่ 3 ปรับเปน 14,300,000 หนวย ดวยอัตรา

การใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ในราคาใชสิทธิตามมูลคาที่ตราไวคือหุนละ 1 บาท 

และเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 ที่ประชุมผูถือหุนประจําป  ของบริษัท อนุมัติจายเงินปนผลใหแก  

ผูถือหุนเกินกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ เปนเงื่อนไขที่ทําใหบริษัทตองปรับอัตราการใชสิทธิ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานคร้ังที่ 3 เพื่อรักษา

ผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม ดังน้ันใบสําคัญแสดงสิทธิ

คงเหลืออยูจากการใชสิทธิภายหลังจากมติที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวจะไดรับการปรับสิทธิใหมเปน 

1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.09832 หุนสามัญ ในราคาการใชสิทธิตามมูลคาที่ตราไวคือหุนละ 1 บาท 

ในเดือนสงิหาคม 2547 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 13,790,400 หนวย ใหแก

กรรมการและพนักงานของบริษัทแลว และคงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดจัดสรรจํานวน 

509,600 หนวย การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมไดบันทึกเปนรายจายทางบัญชี 
 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 มีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธจํิานวน 

124,067 หนวย คดิเปน 136,262 หุน และเปนจํานวนเงนิเพิม่ทนุ 136,262 บาท (ในระหวางงวดเกาเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 มีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,900 หนวย คดิเปน 

54,805 หุน และเปนจํานวนเงนิเพิม่ทนุ 54,805 บาท) ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 มีใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่จัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปนจํานวน 1,451,991 หนวย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : 

1,576,058 หนวย) ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวครบกําหนดอายุในวันที่ 8 สิงหาคม 2552 
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17.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกพนักงานบริษัท 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทอายุ 5 ป จํานวน 27,000,000 หนวย มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก

พนักงานของบริษัทโดยไมคิดมูลคา โดยกําหนดราคาการใชสิทธิเทากับมูลคาทางบัญชีตามงบการเงินที่

ผานการตรวจสอบ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 3.21 บาทตอหุน ในอัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดตลอดระยะเวลา 5 ป ตามเงื่อนไขที่

กาํหนดไว คือใชสิทธิไดรอยละ 50 ต้ังแตวันที่ 31 มีนาคม 2552 และใชสิทธิไดเต็มจํานวนต้ังแตวันที่ 31 

มีนาคม 2553 ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 ตอมาในเดือนมีนาคม 2551 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดง

สทิธจํิานวน 16,432,100 หนวย ใหแกพนักงานของบริษัทแลว และมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมได

จัดสรรคงเหลอือีกเปนจํานวน 10,567,900 หนวย การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมไดบันทึก

เปนรายจายทางบัญชี ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะครบกําหนดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 
 

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 ยังไมมีการใชสิทธิในใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  ดังน้ัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใช

สทิธคิงเหลอืเปนจํานวน 16,432,100 หนวย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 : 16,432,100 หนวย) 
 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 3/2552 มีมติใหยกเลิกใบสําคัญ

แสดงสิทธิเน่ืองจากในปจจุบันบริษัทไดมีการโอนยายธุรกิจและพนักงานไปยังบริษัทหลักทรัพยเคที 

ซีมิโก จํากัด และมีแผนการปรับโครงสรางบริษัท ดังน้ันการออกใบสําคัญแสดงสิทธิจึงไมเปน

การตอบสนองวัตถุประสงคเดิมอีกตอไปโดยบริษัทไดยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ต้ังแต

วันที่ 25 กันยายน 2552 เปนตนไป 
 

18. เงินปนผลจาย  

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2551 มีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

ของบริษัทจากผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2551 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผล

ระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 

2551 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนเงินปนผลระหวางกาลทั้งสิ้นจํานวน 41.67 ลานบาท โดยบริษทัได

จายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวในวันที่ 23 กันยายน 2551 
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เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2552 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

ของบริษัทจากกําไรสะสมในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น จํานวน 412.18 ลานบาท 

(สุทธิจากหุนสามัญซื้อคืนจํานวน 9.09 ลานหุน) โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที ่15 พฤษภาคม 

2552 
 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 6/2552 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล

ใหแกผูถือหุนของบริษัทจากผลการดําเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2552 และจาก

กําไรสะสมในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น จํานวน 123.67 ลานบาท  (สุทธิจากหุนสามัญ

ซือ้คนืจํานวน 9.09 ลานหุน) โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 24 กันยายน  2552 
 

19. การจัดการสวนทุน 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 18/2549 เร่ือง “การดํารงเงินกองทุน

สภาพคลองสุทธิ” กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเมื่อสิ้นวันทําการใดๆ ไมนอยกวา 

15 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 7 ของหน้ีสินทั่วไป  
 

บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา

ตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเมื่อสิ้นวันทําการใดๆ 

ไมนอยกวา 25 ลานบาทและไมนอยกวารอยละ 7 ของหน้ีสินทั่วไป และทรัพยสินที่ตองวางเปนประกัน 

เวนแตเปนกรณีที่บริษัทไดหยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อ ขายลวงหนาประเภทดังกลาว และไดมี

หนังสือแจงความประสงคดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว 

ใหบริษัทดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเมื่อสิ้นวันทําการใดๆ ตามที่กําหนดในวรรคที่หน่ึงแทน  
 

นอกจากนี้ ตามขอบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย ) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”) หมวด 300 

“สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดใหสมาชิกสามัญตองมีสวนของผูถือหุนไม

นอยกวา 100 ลานบาท สําหรับสมาชิกที่ทําธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธไิดสูงกวาเกณฑที่คณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และมีสวนของผูถือหุนเกินกวาเกณฑที่สํานักหักบัญชีกําหนด  
 

เมื่อ วันที่ 27 เมษายน  2552 บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย ใหหยุดประกอบธุร กิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาชั่วคราว โดยมีผลต้ังแต

วันที่ 1 พฤษภาคม 2552  ดังน้ัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทจึงไมตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลอง

สุทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด 
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นอกจากนี้ วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัท  คือเพื่อดํารงไวซึ่งความสามาร ถในการดําเนินงาน

อยางตอเน่ืองของบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอ่ืน รวมถงึ

เพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 
 

บริษัทยอย 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กน .13/2548 เร่ือง  “หลักเกณฑ

เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัท จัดการ ” 

กําหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวมและบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซึ่งไมไดจัดการกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ  ดํารงสวนของผูถือหุนไมตํ่ากวา 20 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีระดับเตือนภัยอยูที่ 

30 ลานบาท และ 15 ลานบาท ตามลําดับ ในกรณีที่บริษัทยอยไมสามารถดํารงเงินกองทุนในระดับเตือนภัยได

ตามที่กําหนด บริษัทยอยจะตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อใหมีสวนของผูถือหุนไมตํ่ากว าระดับเตือนภัยดังกลาว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 

2552 และวันที ่ 31 ธันวาคม 2551 งบการเงินของบริษัทยอยแสดงสวนของผูถือหุน เกินกวาเกณฑที่

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 

นอกจากน้ี วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทยอย คือเพื่อดํารงไวซึ่ง ความสามารถในการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ืองของบริษัทยอยเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอ 

ผูที่มีสวนไดเสียอ่ืนรวม ถึงเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม 
 

20.  สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขาย

หุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินน้ีต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) 

สวนเกินมูลคาหุนน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
 

21. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอย

รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองน้ีจะมี

มูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2552 และวันที ่31 ธนัวาคม  2551 บริษัทไดต้ังสํารองตามกฎหมายรอยละ 10 ของ

ทนุจดทะเบยีนแลว 
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22. สํารองหุนทุนซื้อคืน   

ตามมาตรา 66/1(2) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทาง

การเงินเมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกิน และการซื้อหุนคืนน้ันไมเปนเหตุใหบริษัทประสบ

ปญหาทางการเงิน ทั้งนี้ตามบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 756/2547 ไดกาํหนดหลกัเกณฑสําหรับการซื้อ

หุนคืนโดยใหบริษัทตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินที่ไดจายซื้อหุนคืนจนกวาจะมี 

การจําหนายหุนที่ซื้อคืนไดหมดหรือบริษัทลดทุนที่ชําระแลวโดยวิธีตัดหุนซื้อคืนที่จําหนายไมหมดแลวแต

กรณี นอกจากน้ี ตามหนังสือของสภาวิชาชีพที่ ส.สวบช. 016/2548 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2548 กาํหนดใหบริษทั

ที่มีการซื้อหุนคืนตองมีกําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซื้อคืนที่ยังคงเหลืออยูในบัญชี และกรณีทีนํ่ากําไร

สะสมไปจายเงินปนผล กําไรสะสมหลังการจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซื้อคืนที่คงเหลืออยูในบัญชี  
 

ณ วันที่  30 กันยายน 2552 และวันที ่31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองหุนทุนซื้อคืนทั้ง

จํานวนแลว 
 

23. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 3,550,654  56,306  3,550,654  56,306 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม 728,908  126,675  -  - 

อ่ืน ๆ  71,090  85,585  71,090  85,585 

รวม 4,350,652  268,566  3,621,744  141,891 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจัดจําหนายหลักทรัพย                   44,800  7,118,930                   44,800  7,118,930 

ที่ปรึกษาทางการเงิน             8,758,703  3,021,569              8,758,703  3,021,569 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกองทนุรวม 1,236,793  299,049  -  - 

อ่ืน ๆ  1,562,555  255,631  1,562,555  255,631 

รวม 11,602,851  10,695,179  10,366,058  10,396,130 
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24. คาธรรมเนียมและบริการจาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

คานายหนาจายใหแกตลาดหลักทรัพยฯ -  6,978,512  -  6,978,512 

ตัดจําหนายคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุน        

สวนบุคคล การจัดการกองทุนรวม         

และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 126,027  125,683  -  - 

อ่ืน ๆ  520,306  363,523  28,002  190,265 

รวม 646,333  7,467,718  28,002  7,168,777 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

คานายหนาจายใหแกตลาดหลักทรัพยฯ 7,928,364  22,321,786  7,928,364  22,321,786 

ตัดจําหนายคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุน        

สวนบุคคล การจัดการกองทุนรวม         

และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 373,973  374,317  -  - 

อ่ืน ๆ  1,524,426  1,424,753  555,190  1,304,034 

รวม 9,826,763  24,120,856  8,483,554  23,625,820 

 

25. คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชนเกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร  

ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และวันที ่ 20 เมษายน 2552 ตามลําดับ และคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 

2551 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 และ

วันที่ 18 เมษายน 2551 ตามลําดับ 
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26. คาใชจายอื่น 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

คารับรอง 5,710  2,160,366  3,600  2,157,822 

คาใชจายดานประชาสัมพันธ 267,408  1,284,114  105,808  1,019,328 

คาใชจายเดินทาง 674,719  3,046,296  654,941  3,023,968 

คาใชจายตลาดหลักทรัพย 631,603  1,053,253  631,603  1,053,253 

คาเคร่ืองเขียนและอุปกรณสํานักงาน 54,520  1,363,349      -  1,327,387 

อ่ืน ๆ  2,155,856  4,500,393  2,021,178  4,384,799 

รวม 3,789,816  13,407,771  3,417,130  12,966,557 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

คารับรอง 2,413,400  6,984,730  2,402,024  6,982,186 

คาใชจายดานประชาสัมพันธ 3,254,153  7,429,827  2,733,807  6,810,738 

คาใชจายเดินทาง 4,229,480  9,566,157  4,203,547  9,474,209 

คาใชจายตลาดหลักทรัพย 3,474,960  2,593,830  3,474,960  2,593,830 

คาเคร่ืองเขียนและอุปกรณสํานักงาน 2,967,056  4,417,124  2,822,888  4,311,165 

อ่ืน ๆ  11,200,763  13,752,423  10,581,642  13,293,378 

รวม 27,539,812  44,744,091  26,218,868  43,465,506 

 

27. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทและบริษัทยอยไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่สมัคร

เปนสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่ง และบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบให

อีกสวนหน่ึง ซึ่งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  ซึ่งไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเปนผูจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 
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สําหรับไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน  255 2 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   

เปนจํานวนเงินประมาณ 0.03 ลานบาท และไดรับคืนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเนื่องจากพนักงานลาออก 

0.12 ลานบาท และบริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนจํานวนเงินประมาณ 0.08 ลานบาท 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทและบริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

เปนจํานวนเงินประมาณ 2.55 ลานบาท และ 0.10 ลานบาท ตามลําดับ  
 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เปนจํานวนเงนิประมาณ 2.42 ลานบาท และ 7.19 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ เปนจํานวนเงินประมาณ 0.21 ลานบาท และ 0.21 ลานบาท ตามลําดับ 
 

28. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตามพระราชกฤษฎีกา  ฉบับที่ 475 พ.ศ. 2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอัตรารัษฎากร 

ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 7 สิงหาคม 2551 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับบริษัทจดทะเบียนใน  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหลดลงจากรอยละ 30 เปนรอยละ 25 ของกําไรสุทธิไมเกิน 300 ลานบาท 

เปนเวลา 3 รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ดังน้ัน บริษัทจึงไดใชอัตราภาษี  

รอยละ 25 ในการคํานวณคาใชจายภาษีเงินไดตามแบบแสดงรายการสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวแลว 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาย -  539,552  -  539,552 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอการตัดบัญชี 5,069,432  (2,283,244)  1,395,498  (2,283,244) 

รวม 5,069,432  (1,743,692)  1,395,498  (1,743,692) 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาย -  (26,994,553)  -  (26,994,553) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอการตัดบัญชี 9,783,299  (4,409,015)  (16,823,946)  (4,409,015) 

รวม 9,783,299  (31,403,568)  (16,823,946)  (31,403,568) 
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การกระทบยอดภาษีเงินไดและกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณดวยอัตราภาษีเงินได มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 3,906,155  (788,851)  5,760,509  8,341,753 

อัตราภาษี 25%, 30%  25%, 30%  25%  25% 

ผลคณูของกาํไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได        

กับอัตราภาษี (1,092,692)  955,532  1,440,127  (832,294) 

ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี        

แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี 6,162,124  (2,699,224)  (44,629)  (911,398) 

รวม 5,069,432  (1,743,692)  1,395,498  (1,743,692) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (6,892,339)  89,196,488  59,834,271  107,014,556 

อัตราภาษี 25%, 30%  25%, 30%  25%  25% 

ผลคณูของกาํไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได        

กับอัตราภาษี 1,606,932  (21,877,020)  (14,958,568)  (26,753,639) 

ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี        

แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี 8,176,367  (9,526,548)  (1,865,378)  (4,649,929) 

รวม 9,783,299  (31,403,568)  (16,823,946)  (31,403,568) 
 

29. การกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  

   งบการเงินรวม   

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

   จํานวนหุนสามัญ   

 กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ  ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก  กําไร (ขาดทนุ) ตอหุน 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  หุน  หุน  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทนุ) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน            

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 8,975,587  (2,532,543)  824,767,945  832,491,812  0.011  (0.003) 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 17) -  -  -  947,751  -  - 

กําไร (ขาดทนุ) ตอหุนปรับลด            

กาํไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนสามัญ            

  สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 8,975,587  (2,532,543)  824,767,945  833,439,563  0.011  (0.003) 
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 งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 จํานวนหุนสามัญ 

 กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ  ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก  กําไร (ขาดทนุ) ตอหุน 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  หุน  หุน  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทนุ) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน            

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (4,365,011)  6,598,061  824,767,945  832,491,812  (0.005)  0.008 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 17) -  -  -  947,751  -  - 

กําไร (ขาดทนุ) ตอหุนปรับลด            

กาํไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนสามัญ            

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ (4,365,011)  6,598,061  824,767,945  833,439,563  (0.005)  0.008 

 

   งบการเงินรวม   

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

   จํานวนหุนสามัญ   

 กําไรสุทธิ  ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก  กําไรตอหุน 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  หุน  หุน  บาท  บาท 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน            

กาํไรสุทธิ 2,890,960  57,792,920  824,780,078  833,313,620  0.004  0.069 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 17) -  -  -  1,136,165  -  - 

กําไรตอหุนปรับลด            

กาํไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ            

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 2,890,960  57,792,920  824,780,078  834,449,785  0.004  0.069 
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 งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 จํานวนหุนสามัญ 

 กําไรสุทธิ  ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก  กําไรตอหุน 

 2552  2551  2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  หุน  หุน  บาท  บาท 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน            

กําไรสุทธิ 43,010,325  75,610,988  824,780,078  833,313,620  0.052  0.091 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับล             

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 17) -  -  -  1,136,165  -  - 

กําไรตอหุนปรับลด            

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ            

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 43,010,325  75,610,988  824,780,078  834,449,785  0.052  0.091 

 

30. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลที่เกี่ยวของ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุน

และ/หรือมีกรรมการรวมกัน ฝายจัดการเห็นวานโยบายการกําหนดราคาที่บริษัทเรียกเก็บจากบุคคลที่เกี่ยวของ และ

กิจการที่เกี่ยวของกันไดใชราคาซึ่งตอรองกันอยางอิสระที่ถือปฏิบัติเปนปกติในธุรกิจ รายการธุรกิจดังกลาวสามารถ

สรุปไดดังน้ี 
 

ยอดคงเหลือกับบุคคลที่ เกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน  2552 และวันที่  

31 ธนัวาคม 2551 มีดังน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

   “ปรบัปรงุใหม”     

166บริษัทยอย         

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด        

เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุขอ 7) -  -  100,000,000  100,000,000 

เงินลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทยอย 43,864,870  35,143,680  43,864,870  35,143,680 

เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทยอย 24,281,363  156,947,204  24,281,363  156,947,204 

คาบริการจัดการกองทุนสวนบุคคลคางจาย -  -  7,666  55,497 

ลูกหนี้อ่ืน -  -  15,000,000  50,103 

บริษัท ซีมิโก ดีริเวทีฟ จํากัด        

เงินลงทุนรอการชําระบัญช ี -  1,000,000  -  1,000,000 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
 ณ วันที่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

    
167บริษัทรวม        

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด         
เงินลงทุนในบริษัทรวม - ยอดกอนปรับปรุง 952,045,877  395,514,266  937,505,000  437,505,000 
รายการปรับปรุงงบการเงิน (ดูหมายเหตุขอ 3) -  14,174,782  -  - 

ยอดหลังปรับปรุง 952,045,877  409,689,048  937,505,000  437,505,000 
ลูกหนี้อ่ืน 674,827         145,484  674,827         145,484 
        

บริษัทที่เก่ียวของกัน        
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน        

บริษัท เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด        
คาที่ปรึกษาคางรับ -  93,844  -  93,844 

Quam Securities Nominee (Singapore) Pte Ltd.        
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา -  1,656,916  -  1,656,916 
เจาหนี้เงินฝากเพ่ือซื้อหลักทรัพย -  4,950  -  4,950 

Quam Securities Company Limited        
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา -  4,440,948  -  4,440,948 
เจาหนี้เงินฝากเพ่ือซื้อหลักทรัพย -  8,763,089  -  8,763,089 

Thanh Cong Securities Company J.S.C.        
เงินลงทุนในหุนสามัญ (ดูหมายเหตุขอ 6.1) 156,020,644  -  156,020,644  - 
คาที่ปรึกษาคางรับ 1,174,854  -  1,174,854  - 

        
บุคคลที่เก่ียวของกัน        

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา -  101,270  -  101,270 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา -  672,415  -  672,415 
เจาหนี้เงินฝากเพ่ือซื้อหลักทรัพย -  3,936,602  -  3,936,602 
เจาหนี้เงินฝากเพ่ือสัญญาซื้อขายลวงหนา -  241,472  -  241,472 

 

รายการคากับบุคคลที่เกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 

และ 2551 มีดังน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน  

 2552  2551  2552  2551  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัทยอย          

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม          

ซีมิโก จํากัด         

   ลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษัทยอย 5,000,000  -  5,000,000  - ราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิ 

  ไถถอนเงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดย         

        บริษัทยอย 5,000,000  -  5,000,000  - ราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิ 5 ลานหนวย หนวยละ 

10.1279 บาท 

รายจายคาบริการกองทุนสวนบุคคล -  -  23,170  148,072 ตามสญัญาท่ีตกลงกันในอัตรารอยละ 0.4 ตอป ของ 

        มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

รายไดจากการเปนตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน -  -  24,362  - คิดอัตรารอยละ 0.15 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิหนวยลงทุน 

        ท่ีจําหนายได 

รายไดอื่น -  -  -  75,000 ตามอัตราตอรองที่ตกลงกัน 25,000 บาทตอเดือน 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน  

 2552  2551  2552  2551  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัทรวม         

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด         

     รายจายคาบริการ -  -  450,000  - ตามอัตราท่ีตกลงกัน 150,000 บาทตอเดือน 

        (ดูหมายเหตุขอ 31.4) 
         

บริษัทท่ีเกี่ยวของกนั         

บริษัทท่ีมีกรรมการรวมกัน         

บริษัท เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด         

รายไดจากการเปนท่ีปรึกษาการเงิน -  56,306  -  56,306 ตามอัตราท่ีตกลงกัน 225,000 บาทตอป 

Mac Sharaf Securities (U.A.E) LLC         

คาใชจายอื่น -  140,600  -  140,600 ตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

Quam Securities Nominess (Singapore) Pte.          

คานายหนารับ -  96,282  -  96,282 คิดคานายหนาจากมูลคาการซื้อขายรอยละ 0.25 สําหรับ

บัญชีซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด และรอยละ 0.15-0.20 

สําหรับบัญชีซื้อขายผานอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนอัตราปกติท่ี

คิดกับลูกคารายอื่น 

Quam Asset Management Limited         

คานายหนารับ -  1,222  -  1,222 คิดคานายหนาจากมูลคาการซื้อขายรอยละ 0.25 

        สําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด และ    

        รอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับบัญชีซื้อขายผาน 

        อินเตอรเน็ต ซึ่งเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

Thanh Cong Securities Company J.S.C.         

   รายไดการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน 3,550,654  -  3,550,654  - ตามอัตราท่ีตกลงกันเดือนละ USD35,018 

        (ดูหมายเหตุขอ 31. 7) 

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน         

คานายหนารับ -  45,709  -  45,709 คิดคานายหนาจากมูลคาการซื้อขายในบัญชเีงินสด 

        รอยละ 0.25 ซึ่งเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

คานายหนารับจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา -  5,029  -  5,029 คิดคานายหนาสัญญาละ 450 บาท 
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รายการคากับบุคคลที่เกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดเก าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2552 และ 2551 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน  

 2552  2551  2552  2551  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัทยอย          

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม         

ซีมิโก จํากัด         

คานายหนารับจากกองทุนรวมภายใต -  5,199  -  5,199 คิดคานายหนาจากมูลคาการซื้อขายในบัญชีเงินสด 

การจัดการ        รอยละ 0.25 ซึ่งเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

รายจายคาบริหารกองทุนสวนบุคคล -  -  155,008  410,552 ตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญารอยละ 0.4 ตอป ของมูลคา

สินทรัพยสุทธิของกองทุน 

ซื้อสินทรัพยถาวร -  48,271  -  48,271 ตามราคาบัญชีของสินทรัพย ณ วันจําหนาย 

ซื้อพันธบัตรรัฐบาล -  22,381,651  -  22,381,651 ตามราคาตลาด 

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษัทยอย 25,625,724  40,000,000  25,625,724  40,000,000 ราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิจํานวน 0.8 ลานหนวย  

หนวยละ 10 บาท 1.68 ลานหนวย หนวยละ 10.3359 บาท 

และ 0.5 ลานหนวย หนวยละ 10 บาท 

(2551 : 4 ลานหนวย หนวยละ 10 บาท) 

ไถถอนกองทุนรวมท่ีบริหาร 25,625,724  50,639,741  25,625,724  50,639,741 ราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิจํานวน 2.71 ลานหนวย  

โดยบริษทัยอย        หนวยละ 7.6191 บาท และ 0.50 ลานหนวย หนวยละ 

        10.049 บาท 

ลงทุนในกองทุนสวนบุคคลท่ีบริหาร        (2551 :  จํานวน 5 ลานหนวย หนวยละ 10.1279 บาท) 

โดยบริษทัยอย -  140,000,000  -  140,000,000 ตามมูลคาเงินลงทุน 140 ลานบาท 

   ไถถอนเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล         

   ท่ีบริหารโดยบริษัทยอย 135,000,000  -  135,000,000  - ตามมูลคาเงินลงทุน 

   รายไดจากการเปนตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน - - -  144,214  - คิดอัตรารอยละ 0.15 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิหนวย 

        ลงทุนท่ีจําหนายได 

รายไดอื่น -  -  100,000  225,000 ตามอัตราท่ีตกลงกัน 25,000 บาทตอเดือน 

บริษัทรวม         

บริษัท หลักทรัพย เคทีซีมิโก จํากดั         

รายจายคาบริการ -  -  750,000  - ตามอัตราท่ีตกลงกัน 150,000 บาทตอเดือน 

        (ดูหมายเหตุขอ 31.4)  

บริษัทท่ีเกี่ยวของกนั         

บริษัทท่ีมีกรรมการรวมกัน         

Thanh Cong Securities Company J.S.C.         

   รายไดการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน 5,946,032  -  5,946,032  - ตามอัตราท่ีตกลงกันเดือนละ USD35,018 

        (ดูหมายเหตุขอ 31. 7) 

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)         

คานายหนาจาย -  727,688  -  727,688 ตามอัตราท่ีตกลงกันรอยละ 15 – 30 ของรายได

คาธรรมเนียม 

บริษัท เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด         

รายไดจากการเปนท่ีปรึกษาการเงิน -  168,919  -  168,919 ตามอัตราท่ีตกลงกัน 225,000 บาทตอป 

Mac Sharaf Securities (U.A.E) LLC         

คาใชจายอื่น -  212,035  -  212,035 ตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง 

มูลนิธิศรีวิสารวาจา         

มูลคาการขายพันธบัตร -  7,305,754  -  7,305,754 ตามราคาตลาด 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน  

 2552  2551  2552  2551  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)         

รายไดจากการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน -  500,500  -  500,500 ตามท่ีตกลงกันตามสัญญา 

         

Quam Securities Nominess (Singapore) Pte.          

คานายหนารับ -  2,299,133  -  2,299,133 คิดคานายหนาจากมูลคาการซื้อขายรอยละ 0.25 

        สําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด และ    

        รอยละ 0.15 – 0.20 สําหรับบัญชีซื้อขายผาน 

        อินเตอรเน็ต ซึ่งเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

Quam Asset Management Limited         

คานายหนารับ -  108,327  -  108,327 คิดคานายหนาจากมูลคาการซื้อขายรอยละ 0.25 

        สําหรับบัญชีซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด และ    

        รอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับบัญชีซื้อขายผาน 

        อินเตอรเน็ต ซึ่งเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน         

คานายหนารับ  50,678  169,860  50,678  169,860 คิดคานายหนาจากมูลคาการซื้อขายในบัญชีเงินสด 

        รอยละ 0.25 ซึ่งเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

คานายหนารับจากการซื้อขาย 23,850             14,829  23,850             14,829 คิดคานายหนาสัญญาละ 450 บาท 

สัญญาซื้อขายลวงหนา         

 

31. ภาระผูกพัน  

รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

31.1 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2545 บริษัททําสัญญากับบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) เพือ่ให

บริษัทดังกลาวหาลูกคาเพื่อรับบริการที่ปรึกษาทางดานการเงินกับบริ ษัท ซึ่งสัญญามีอายุ 1 ป 

และไดขยายเวลาไปจนถงึวันที ่ 31 มกราคม 2553 โดยบริษัทจะตองจายคาตอบแทนเปนอัตรา

รอยละของรายไดคาธรรมเนียมที่บริษัทไดรับจากลูกคาใหแกบริษัทดังกลาว  ต้ังแตวันที่ 1 

พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนสิทธิในสัญญาดังกลาวใหแก บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด  

โดยที่รายละเอียดและวันครบกําหนดของสัญญาเปนไปตามเงื่อนไขเดิม 
 

31.2 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก 

จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย โดยบริษัทยอยจะเปนผูบริหารกองทุนสวนบุคคลที่บริษัทลงทุ น สญัญา

มีอายุ 1 ป สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2551 และตอสัญญาอัตโนมัติอีกคราวละหน่ึงป บริษัทตอง

จายคาตอบแทนในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตรารอยละ 0.4 ตอป ของมูลคาสินทรัพย

สุทธิของกองทุน 
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31.3 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 บริษัททําสัญญากับบริษัท Mac Capital Limited เพื่อใหบริษัทดังกลาวหา

ลูกคาเพื่อรับบริการที่ปรึกษาทางดานการเงินกับบริษัท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัท

จะตองจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของรายไดคาธรรมเนียมที่บริษัทไดรับจากลูกคาใหแก

บริษัทดังกลาว ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนสิทธิในสัญญาดังกลาวใหแก บริษัท

หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด  โดยที่รายละเอียดและวันครบกําหนดของสัญญาเปนไปตาม

เงือ่นไขเดิม  
 

31.4 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริษัททําสัญญากับ บริษัท หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อให

บริษัทดังกลาวใหบริ การบริหารจัดการ สําหรับงานดานบัญชี งานดานป ฏิบัติการ งานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุน

ดานเทคนิค  งานดานกาํกบัดูแลใหป ฏิบัติตามกฎหมาย งานดานบริหารบุคคล งานดานธุรการ

ทั่วไปและงานบริหารจัดการทั่วไปในกิจการ สัญญามีอ ายุ 1 ป สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2553 

และใหมีผลบังคับใชตอไปอีกคราวละ 1 ป โดยบริษัทจะตองจายคาตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 

 

31.5 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด  เพือ่ใหบริษัท

ดังกลาวใหเชาชวงพื้นที่ชั้น 16 (หอง 1601) ของอาคารลิเบอรต้ีสแควร เพื่อใชเปนสํานักงานของ

บริษัท ระยะเวลาการเชา นับต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 โดยบริษทั

จะตองจายคาเชาเดือนละ 49,503 บาท 

 

31.6 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2552 มีมติอนุมัติจายเงินคาตอบแทน

พิเศษชวงเปลี่ยนผานใหแกพนักงานที่โอนจากบริษัทไปปฏิบัติงานตอที่บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก 

จํากัด เปนจํานวนเงนิรวมทัง้สิน้ 115 ลานบาท โดยกาํหนดจายเปนงวดๆ ภายในระยะเวลา 18 เดือน 

โดยจะจายทุก 6 เดือน ในอัตราสวนรอยละ 20 : 20 : 20 : 40 ตามลําดับ เร่ิมต้ังแตงวดมิถุนายน 2552 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งน้ี พนักงานจะตองมีสถานภาพของการเปนพนักงานอยูในวันที่

บริษัททําการจาย เงนิงวดน้ันๆ ดวย  โดยการจายเงินดังกลาวเปนเงินที่บริษัทจายใหตามภาระผูกพันของ

สญัญาโอนการจางระหวางกนั สําหรับงวดคร่ึงปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทไดจายไป

แลวเปนจํานวนเงนิ  35.42 ลานบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัทไดประมาณการ

คาตอบแทนพิเศษที่คาดวาจะจายในอนาคตจากขอมูลที่มีอยูปจจุบัน โดยบริษัทไดบันทึกหน้ีสิน

เพิ่มเติมเปนจํานวนเงนิ 53.89 ลานบาทแลว 
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31.7  เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2552 บริษัททําสัญญากับ Thanh Cong Securities Joint Stock Company 

(“TCSC”) ซึ่งเปนบริษัทหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทจะใหคําแนะนํา ความ

ชวยเหลือและบริการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒ นาความชํานาญดานเทคนิคและ เพิ่มศักยภาพในงานดาน

วาณิชธนกิจขามชาติ งานดานตลาดหลักทรัพย งานวิจัยรวมทั้งเผยแพรงานขอมูลงานวิจัยของ 

TCSC ทั้งในประเทศเวียดนามและนอกประเทศโดยผานเครือขายของซีมิโก บริษัทไดรับ

คาตอบแทนทั้งสิ้น US$ 420,218 โดย TCSC แบงชําระ 12 งวดงวดละ USD 35,018  คาธรรมเนียม

ที่ไดรับขางตนสุทธิจากภาษีตางๆที่เกี่ยวของของประเทศเวียดนามแลว 

 

รายการกับคูสัญญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ 

31.8 ณ วันที่ 30  กันยายน  2552  บริษัทไมมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ออุปกรณ คอมพวิเตอรและเคร่ืองใช

สาํนักงาน และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรและ

เคร่ืองใช จํานวนเงินประมาณ  2.5 ลานบาท  และมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวสําหรับอาคาร

และอุปกรณสํานักงาน ซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตดังตอไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

 ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วนัที่  ณ วันที่ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2552  2551  2552  2551 

 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท 

ภายใน 1 ป 2.1  58.6  1.6  58.8 

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2.3  28.5  2.3  28.4 

รวม 4.4  87.1  3.9  87.2 

 

32. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร 

บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานธุรกิจดานนายหนาคาหลักทรัพยและใหบริการและบริษัทยอยดําเนิน

กิจการหลักดานหลักทรัพยและใหบริการบริหารทรัพยสินเปนหลัก โดยดําเนินธุรกิจในสวนงาน

ภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังน้ันจึงมิได มีการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ

หรือภูมิศาสตร 
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33. การดําเนินงานท่ียกเลิก       

ในระหวางไตรมาสสิน้สดุวันที ่30 มิถุนายน 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจหลักทรัพยไปยัง บริษัทหลักทรัพย 

เคที ซีมิโก จํากัด  โดยหลังจากการโอนธุรกิจ บริษัทจะดําเนินธุรกิ จเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนเพื่อคา

ตราสารหน้ี ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ ทั้งน้ีสัดสวนของรายไดจากการดําเนินงานที่ยกเลิกไปคิดเปน

รอยละ 97 ของรายไดรวม โดยคาใชจายสวนเกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยไดลดไปทั้งจํานวน และคาใชจายจาก

การดําเนินงานที่ยกเลิก คิดเปนรอยละ 98 ของคาใชจายรวม 

 

34. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบดุล 

34.1  หุนทุนซื้อคืน 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังที่ 7/2552 ซึ่งไดรับการมอบหมาย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ไดอนุมัติการ

จําหนายหุน ทุนซื้ อคนื จํานวน 9,087 ,100 หุน โดย วิธีขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ 

กาํหนดระยะเวลาในการขายหุนซือ้คนื ต้ังแตวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2555 

กําหนดราคาจําหนายไมตํ่ากวารอยละ 85 ของราคาปดเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายกอนหนา 

 

34.2  การจําหนายเงินลงทุนในบริษัท Thanh Cong Securities Company J.S.C. 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2552 มีมติอนุมัติ ใหบริษัท  

จําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย Thanh Cong Securities Company J.S.C. ซึ่งประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม ปจจุบันบริษัทถือหุนอยูรอยละ 18.88 ใหแกบริษัทหลักทรัพย 

เคที ซีมิโก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของ  บริษัทในราคา 161.24 ลานบาท (ราคาทุน 156 ลานบาท) 

ทั้งน้ีไดมอบอํานาจใหฝายจัดการพิจารณารายละเอียดและดําเนินการขายหุนตามมติที่ไดรับอนุมัติ 

 

35. การอนุมัติใหออกงบการเงิน 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมีอํานาจ

ของบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 
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	6. เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ
	ในระหว่างปี 2551 บริษัทได้ทำข้อตกลงกับ Thanh Cong Securities Company J.S.C (“TCSC”) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม เพื่อที่จะลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีอยู่ ของ TCSC โดยบริษัทมีสิทธิในการลงทุนเพิ่มทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 49 ของทุนจดทะเ...
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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	30 กันยายน
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	เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้โอนธุรกิจไปยังบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โดยบริษัทได้รับค่าตอบแทนสำหรับธุรกิจดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท โดยในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ได้รับเงินจำนวน 300 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 200 ล้านบาท จะได้รับชำระ...
	เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด มีมติอนุมัติให้ลดผลขาดทุนสะสมจำนวน 353,524,000 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมและทุนที่ชำระแล้วจาก 1,864,000,000 บาท เป็น 1,537,800,000 บาท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตรา...
	8. ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ลูกหนี้สำนักหักบัญชีลดลงทั้งจำนวนเนื่องจากบริษัทได้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว (ดูหมายเหตุข้อ 1)
	9. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
	10. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	11. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยังไม่ได้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว
	14. หุ้นกู้อนุพันธ์
	ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติดังนี้
	บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ทุนจดทะเบียนส่วนที่สูงกว่าทุนชำระแล้วได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 833,895,131 บาท และ833,758,869 บาท ตามลำดับ
	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
	การกระทบยอดภาษีเงินได้และกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดังนี้
	30. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 มีดังนี้
	รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และ 2551 มีดังนี้
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