
 

 

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับไตรมาสและงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 
 
1. ขอมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย 
เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด ตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 และไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2538 และมีท่ีอยูจดทะเบียนท่ี ช้ัน 16 (หอง 1601) เลขท่ี 287 
อาคารลิเบอรต้ีสแควร ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีสํานักงานใหญแหงเดียว และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีจํานวน
สาขา 11 แหง บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานรวมจํานวน 25 คน และ 490 คน ตามลําดับ และพนักงาน
เฉพาะบริษัทมีจํานวน 7 คน และ 474 คน ตามลําดับ   

 
บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 7 ประเภท ไดแก 

1. ธุรกิจการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย  
2. การคาหลักทรัพย  
3. การเปนท่ีปรึกษาทางการลงทุน  
4. การจัดจําหนายหลักทรัพย  
5. การซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเนต  
6. ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
7.     ธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย 
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ตามท่ีกลาวในหมายเหตุขอ 7 บริษัทมีแผนรวมลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยกับธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) โดยกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (เดิมช่ือ “บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด”)  
เปนบริษัทรวมลงทุน เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2552 ไดมีมติอนุมัติ
การโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นของบริษัทใหแกบริษัทหลักทรัพย เคที  
ซีมิโก จํากัด ตอมาเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาผูถือหุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) และลงนามในสัญญาโอนสินทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยการโอนดังกลาว 
แลวเสร็จในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 สําหรับสถานะของบริษัทหลังจากการโอนธุรกิจและลูกหนี้ 
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นแลว บริษัทยังคงสถานะเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน  
โดยธุรกรรมสวนใหญจะเปนการลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยท่ีไมเปนการแขงขันกับ
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
 

บริษัทไดหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนการชั่วคราว ตั้งแตวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2552 ตามหนังสืออนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ท่ี กลต.ธ.701/2552 
 

เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2552 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด ไดจดทะเบียนกับสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
เพื่อเปล่ียนช่ือบริษัทเปน บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด (บริษัทยอย) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรับอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคล 

 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 บริษัทจัดทํางบการเงินนี้ตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ในประเทศไทย และไดจัดทําข้ึนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“กลต.”) 
 

การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สธ/น. 26/2549 เร่ือง “แบบงบการเงิน
สําหรับบริษัทหลักทรัพย” ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2549 
 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน 
ยกเวนตามท่ีไดเปดเผยในนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
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ในป 2550 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” (ฉบับ 35 เดิม) 
และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “งบกระแสเงินสด” (ฉบับ 25 เดิม) ไดมีการ
ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 การปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
ของบริษัท อยางไรก็ตาม งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับไตรมาสและงวดคร่ึงป
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 และสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ยังคงแสดง
รายการตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี  
สธ/น. 26/2549 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2549 เร่ือง “แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย”  
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 12/2552 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552 
เกี่ยวกับการจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
ข้ึนใหมใหตรงกับมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ ดังนั้นเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เปดเผยในงบการเงินสําหรับไตรมาสและงวดคร่ึงปส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 จึง
ไดแสดงตามประกาศดังกลาว 
 

มาตรฐานการบัญชีท่ีประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใชในป 2552 
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 16/2552 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2552 
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหม และมาตรฐานการบัญชีซึ่งไดมีการปรับปรุงใหมดังตอไปน้ี 
ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใชในป 2552  
 

มาตรฐานการบัญชีซ่ึงไดมีการปรับปรุงใหมสองฉบับเม่ือมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 มกราคม 2554 
จะใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมท่ียกเลิกไป คือ แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) 
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน” (ฉบับ 47 เดิม)  

 

มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีจะมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 มกราคม 2554 คือ มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 40 เร่ือง “อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน” 

 

มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีจะมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 มกราคม 2555 คือ มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 20 เร่ือง “การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล” 
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ผูบริหารของบริษัทคาดวาจะนํามาตรฐานการบัญชีขางตนมาเร่ิมถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษทั
เมื่อมาตรฐานดังกลาวมีผลบังคับใช และคาดวาการนํามาตรฐานการบัญชีเหลานี้มาถือปฏิบัติ
จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทในงวดท่ีเร่ิมถือปฏิบัติ 
 

2.2 งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบไดมาจาก 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน ซ่ึงไดผานการตรวจสอบ 
โดยผูสอบบัญชีแลว 

 
งบการเงินรวมสําหรับไตรมาสและงวดคร่ึงปส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 และสําหรับป
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ไดรวมรายการของบริษัท และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม 
ซีมิโก จํากัด ซ่ึงบริษัทถือหุนอยูรอยละ 100  
 
ยอดคงคางและรายการคาระหวางบริษัทและบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัทยอยตามบัญชีของ
บริษัทและสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 
 
งบการเงินรวมสําหรับไตรมาสและงวดคร่ึงปส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และสําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ไดรวมสวนไดเสียในบริษัทรวม ซ่ึงไดมาจากงบการเงินของบริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เนื่องจากในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดเขาลงทุน
ในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ในสัดสวนรอยละ 48.81 ของทุนท่ีออกและ
เรียกชําระ และ ณ วันท่ี 27 เมษายน 2552 ในสัดสวนรอยละ 49.45 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระ  
เปนผลใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด มีฐานะเปนบริษัทรวมของบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 7) 
 
งบการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวมไดจัดทําข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชี
ท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัท 
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2.3 การจัดประเภทรายการใหม 
การแสดงรายการในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบ 
ไดมีการจัดประเภทรายการใหม สําหรับหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํานวน 0.55 ลานบาท 
ซ่ึงเดิมเคยแยกแสดงเปนรายการตางหาก ไดถูกนํามาแสดงสุทธิกับสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการใน งบดุล ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2552 

 
3. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทรวม 

3.1 ในระหวางไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (“บริษัทรวม”) 
ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินไดจากเดิมบันทึกตามเกณฑคงคางโดยคํานวณ
จากกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีประจําป มาเปนวิธีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี โดยบริษัทรวมเช่ือวา 
การเปล่ียนนโยบายบัญชีดังกลาวเหมาะสม เนื่องจากแสดงผลประกอบการของบริษัทรวม 
ใหสอดคลองกับความเปนจริงในธุรกิจและสามารถรับรูภาระภาษีเงินไดท่ีตองจายหรือไดรับคืน 
ในอนาคตจากการดําเนินกิจการท่ีเกิดข้ึนแลวไวในงบการเงินของบริษัทรวม ท้ังนี้บริษัทรวมได 
ปรับยอนหลังงบการเงินท่ีนํามาเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทรวมไดถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหม
เกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด โดยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาวท่ีมีตองบการเงินรวมของบริษัทมีดังนี้ 

 

หนวย : บาท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

งบดุลรวม  
เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มข้ึน 11,327,532 
กําไรสะสมปลายปเพิ่มข้ึน 11,133,500 
สวนตํ่ากวาทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง 194,032 
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3.2 ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 บริษัทรวมมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับคาใบอนุญาต
การจัดจําหนายหลักทรัพย จากเดิมท่ีบริษัทเคยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวโดยวิธีเสนตรง
ในระยะเวลา 5 ป ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2535 เร่ือง “ขอกําหนดเกี่ยวกับการบัญชีของบริษัทหลักทรัพย” เนื่องจาก
บริษัทรวมประเมินแลววาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 51 เร่ือง “สินทรัพยไมมีตัวตน” ซ่ึงกําหนดให
สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนตองมีการทดสอบการดอยคา
เปนประจําทุกป และไมอนุญาตใหมีการตัดจําหนาย บริษัทรวมจึงหยุดการตัดจําหนาย
สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาว อยางไรก็ตาม เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวใหถือปฏิบัติกับ
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 บริษัทรวมจึงตอง
ปรับยอนหลังงบการเงินที่นํามาเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาบริษัทรวมไมไดตัดจําหนาย
คาใบอนุญาตการจัดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวมาต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 ดังนั้น งบดุลรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบจึงเปนขอมูลท่ีจัดทําข้ึนตามนโยบายการ
บัญชีใหม 

 
ขอมูลท่ีจัดทําข้ึนใหมสําหรับงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ีนํามาเปรียบเทียบ เพื่อสะทอนให
เห็นถึงผลจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีดังตอไปนี้ 

 

หนวย : บาท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

งบดุลรวม  
เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มข้ึน 2,847,250 
กําไรสะสมปลายปเพิ่มข้ึน 2,847,250 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้  
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

คานายหนา 
คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 

 

คาธรรมเนียมและบริการ 
คาธรรมเนียมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง สวนรายไดคาบริการถือเปนรายไดตามอัตราสวน
ของงานท่ีทําเสร็จตามท่ีระบุในสัญญา 

 

ดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 
ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เวนแตมีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและ
ดอกเบ้ีย บริษัทจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบ้ียดังกลาวตามเกณฑคงคาง   

 

กรณีดังตอไปนี้ ถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบ้ีย 
1) ลูกหนี้ท่ัวไปที่มีหลักประกันตํ่ากวามูลหนี้ 
2) ลูกหนี้ผอนชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซ่ึงคางชําระเงินตนหรือ

ดอกเบ้ียต้ังแตสามเดือนข้ึนไป 
3) ลูกหนี้ผอนชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานท่ีชัดเจน

และมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทจะไดรับชําระหนี้ท้ังหมด 
4) ลูกหนี้สถาบันการเงินท่ีมีปญหา 
5) ลูกหนี้อ่ืนท่ีคางชําระดอกเบ้ียต้ังแตสามเดือนข้ึนไป 

 

เง่ือนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

กําไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
กําไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาถือเปนรายไดหรือคาใชจาย 
ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 
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ดอกเบ้ียและเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย 
ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายได 
เม่ือมีการประกาศจาย 
 
คาใชจาย  
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

 
4.2 ดอกเบ้ียเงินกูยืม 

ดอกเบ้ียเงินกูยืมถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
 
4.3 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา 

บริษัทบันทึกเงินท่ีลูกคาวางไวกับบริษัท เพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและการซ้ือขาย
หลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซเปนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทเพื่อการควบคุมภายใน
ของบริษัท และ ณ วันท่ีในงบดุลบริษัทไดตัดรายการดังกลาวออกทั้งดานสินทรัพยและหน้ีสิน 
โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนของบริษัทเทานั้น 

 
4.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  
เงินฝากธนาคารออมทรัพย เงินฝากประจําท่ีมีอายุคงเหลือไมเกิน 3 เดือนและไมมีภาระผูกพัน 
ต๋ัวเงินประเภทเผ่ือเรียก และต๋ัวเงินท่ีมีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรือนอยกวา ซ่ึงเปนไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 
4.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทและบริษัทยอยบันทึกการ
เปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 

 
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายท้ังท่ีถือไวเปนเงินลงทุนช่ัวคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคา
ยุติธรรม บริษัทและบริษัทยอยบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการ
แยกตางหากในสวนของผูถือหุน จนกระท่ังจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคานั้น
ในงบกําไรขาดทุน 
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เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระใน 1 ป และท่ีจะถือไวจนครบกําหนด แสดงมูลคา
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 

 
การตัดจําหนายบัญชีสวนเกิน/สวนตํ่ากวามูลคาตราสารหนี้ใชอัตราดอกเบ้ียแทจริงซ่ึงจํานวนท่ี
ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับรายไดดอกเบ้ียรับ 

 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไปซ่ึงแสดง 
ตามราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

 
การบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย และเงินลงทุน
ท่ัวไปจะบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน เม่ือราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ 
ส้ินวันทําการสุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของหนวย
ลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใชอัตรา
ผลตอบแทนเสนอซ้ือลาสุดของสมาคมตราสารหน้ีไทย 
 
บริษัทและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

 
4.6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทุน
สุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  
 
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสีย 

 

4.7 ลูกหนี้และเจาหนี้สํานักหักบัญชี 
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจาหนี้ท่ีเกิดจากการชําระราคาซ้ือขายหลักทรัพยผานสํานักหักบัญชี 
ของศูนยรับฝากหลักทรัพยในแตละวัน รวมถึงเงินท่ีนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชี
แสดงเปนยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจาหนี้สํานักหักบัญชี ซ่ึงเปนไปตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี สธ/น. 26/2549 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2549 
เร่ือง “แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย”  
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4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา หมายถึง ยอดสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาหลังหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญบวกดอกเบ้ียคางรับ ท้ังนี้ 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยรวมถึงยอดดุลสุทธิลูกหนี้ท่ีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด ลูกหนี้เงินให
กูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยโดยใชหลักทรัพยท่ีซ้ือนั้นมาวางเปนประกัน ลูกหนี้ยืมหลักทรัพยและ
ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน อันไดแก เงินท่ีนําไปวางเปนประกันกับเจาหนี้หุนยืมหรือศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย และลูกหนี้อ่ืน เชน ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยดวยเงินสดท่ีไมสามารถชําระเงินได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยท่ีอยูระหวางดําเนินคดี ประนอมหน้ีหรือ
ผอนชําระ เปนตน 

 
บริษัทถือปฏิบัติในการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาโดยการประเมินฐานะลูกหนี้แตละรายและลูกหนี้โดยรวม ประกอบกับการพิจารณาตาม
กฎเกณฑตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 
33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2543 และวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2544 ตามลําดับ  
ซ่ึงการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเส่ียงและมูลคาของหลักทรัพยท่ีใชคํ้าประกัน บริษัท 
ตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เม่ือหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาสท่ี
ลูกหนี้จะชําระเงินตนและดอกเบ้ียคืนไมครบจํานวน บริษัทต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยการ
ประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชําระและมูลคาของ
หลักทรัพยท่ีใชคํ้าประกัน  และตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเม่ือหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอ 
และ/หรือมีโอกาสที่จะไดรับชําระคืนไมครบ ท้ังนี้บริษัทถือพื้นฐานการจัดช้ันหนี้และการต้ังสํารอง
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
ก) มูลหนี้จัดช้ันสูญ หมายถึง 

1) มูลหนี้ของลูกหนี้ท่ีไดติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว แตไมไดรับการชําระหนี้ และ
บริษัทไดดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว 

2) มูลหนี้ท่ีบริษัทไดทําสัญญาปลดหนี้ให 
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ข) มูลหนี้จัดช้ันสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนท่ีสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ท่ี
เขาลักษณะดังนี้  
1) ลูกหนี้ท่ัวไป ลูกหนี้สถาบันการเงินท่ีมีปญหา และลูกหนี้อ่ืนท่ีมีหลักประกันตํ่ากวา

มูลหนี้ 
2) ลูกหนี้ผอนชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซ่ึงคางชําระเงินตน

หรือดอกเบ้ียต้ังแตสามเดือนข้ึนไป 
3) ลูกหนี้ผอนชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานท่ี

ชัดเจนและมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทจะไดรับชําระหนี้ท้ังหมด 
 

ค) มูลหนี้จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้สวนท่ีไมสูงเกินกวาหลักประกันของ
ลูกหนี้ท่ีเขาลักษณะตาม ข) 

 

ท้ังนี้บริษัทตัดจําหนายลูกหนี้จัดช้ันสูญออกจากบัญชีทันทีท่ีพบรายการลูกหนี้จัดช้ันสูญดังกลาว 
และต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไมตํ่ากวารอยละหนึ่งรอยของมูลหนี้จัดช้ันสงสัยท้ังจํานวน   

 
4.9 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ 

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม 
 
คาเส่ือมราคาคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยดังตอไปนี้ 

 

สวนปรับปรุงอาคารเชา 5 ป 
อุปกรณคอมพวิเตอร 3 - 5 ป 
อุปกรณสํานักงาน 5 ป 
ยานพาหนะ 5 ป 

 
ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
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การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีท่ีเกิดรายการนั้น 
ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึนท่ีสําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมี
ความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวา
การใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง สินทรัพยท่ีไดมาจากการปรับปรุงจะตัดคาเส่ือมราคา
ตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพยท่ีเกี่ยวของ คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา
รับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดข้ึน 

 
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายคํานวณโดยการเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรับ
กับราคาตามบัญชี และจะรวมไวในกําไรจากการดําเนินงาน 

 
4.10 ทรัพยสินรอการขาย 

ทรัพยสินรอการขายประกอบดวยอสังหาริมทรัพย และสินทรัพยท่ีไมมีตัวตน ซ่ึงแสดงในราคาทุน
หรือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา บริษัทรับรูสวนท่ีราคาทุน
สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเปนผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือมีการจําหนาย 
 

4.11 สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนแสดงตามราคาทุนหักคาตัด
จําหนายสะสม  

 
คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลา 
ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนี้ 

 
คอมพิวเตอรซอฟทแวร        5 ป 

 
สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน บริษัทจะทดสอบการดอยคาของ
สินทรัพยดังกลาวเปนประจําทุกปหรือเม่ือใดก็ตามที่มีขอบงช้ีวาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอาจ
ดอยคา และต้ังคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 
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สําหรับป 2551 บริษัทหยุดการตัดจําหนายคาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจายเนื่องจากถือไดวามี
อายุการใหประโยชนท่ีไมทราบแนนอน โดยบริษัทจะทดสอบการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว
เปนประจําทุกปหรือเม่ือใดก็ตามที่มีขอบงช้ีวาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอาจดอยคาและต้ังคาเผ่ือ
การดอยคา (ถามี) 

 
4.12 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีตอบุคคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคา
ที่ซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด  

 
4.13 สัญญาเชาระยะยาว 

1) สัญญาเชาดําเนินงาน 
สัญญาเชาซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับ
ผูใหเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเชาดังกลาวจึงรับรูเปน
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามอายขุองสัญญาเชา 

 
2) สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาซ่ึงบริษัทไดรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของ
สินทรัพยยกเวนกรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย
ท่ีเชาในมูลคายุติธรรม ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชาพรอมกับภาระหนี้สินท่ีจะตองจาย คาเส่ือม
ราคาของสินทรัพยท่ีเชาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย 
ดอกเบ้ียหรือคาใชจายทางการเงินคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงตลอดระยะเวลา
ของสัญญา ดอกเบ้ียหรือคาใชจายทางการเงินและคาเส่ือมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุน 

 
4.14 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทรับรูประมาณการหน้ีสินในงบการเงิน เม่ือสามารถประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยาง
นาเช่ือถือและเปนภาระผูกพันในปจจุบัน ซ่ึงมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะทําใหบริษัท
สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 
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4.15 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานบันทึกเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

 
4.16 ภาษีเงินได 

บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได” (ฉบับ 56 เดิม) 
มาปฏิบัติ ซ่ึงเปนการปฏิบัติกอนวันท่ีมีผลใชบังคับ 

 

คาใชจายภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรทางภาษีเงินไดคูณดวยอัตราภาษีเงินไดตามกฎหมายตามท่ี
ประกาศใช ณ วันท่ีในงบดุลและปรับปรุงดวยผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตามวิธีการ
บัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

บริษัทไดต้ังภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีกับ
ราคาตามฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินโดยใชอัตราภาษีท่ีกําหนด ณ วันท่ีในงบดุล ภาษีเงินได 
รอการตัดบัญชีทางดานสินทรัพยจะรับรูเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะมีกําไรทางภาษี
ในอนาคตท่ีเพียงพอตอการนําผลแตกตางช่ัวคราวน้ันมาใชประโยชน 

 

4.17 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวย
จํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวางงวด 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยผลรวม
ของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก โดยสมมติวาไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการซ้ือหุนสามัญ และการใชสิทธิแปลงสภาพ ณ วันตนงวด ท้ังนี้ หุนสามัญเทียบเทาของบริษัท 
ไดแก ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัท  

 

4.18 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิด
รายการ และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุล
ใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล รายการกําไรและขาดทุนท่ีเกิดการแปลงคา
สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
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4.19 การบริหารความเส่ียงและการปองกันความเส่ียง 
บริษัทและบริษัทยอยไมมีการซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงินประเภทตราสารทางการเงินนอกงบดุล
ท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน 
ในตราสารหน้ีและตราสารทุน ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนา  เงินกูยืมท่ีแปลงสภาพได เจาหนี้สํานักหักบัญชี  เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซ้ือขายลวงหนา ซ่ึงนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละ
หัวขอท่ีเกี่ยวของ 

 
4.20 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของ 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัท 
หรืออยูภายใตความควบคุมของบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีทําหนาท่ีถือหุน และบริษัทยอย ตลอดจนกิจการท่ีเปนบริษัท
ยอยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและ
บุคคลซ่ึงผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
ตอบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท รวมท้ังสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการท่ีเกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น  

 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ 
บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

 

4.21 การใชประมาณการทางบัญชี  
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจของ
ผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการต้ังขอสมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและ
หนี้สินที่อาจเกิดข้ึน ณ วันท่ีในงบการเงิน รวมท้ังการแสดงรายไดและคาใชจายของงวดบัญชี 
ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะน้ัน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากประมาณการนั้น 
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5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 312,894 412,465 307,894 407,465 
เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย และเงินฝากประจํา 488,589,772 445,427,541 350,315,059 442,907,030 
ต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีอายุคงเหลือไมเกินกวา 3 เดือน  282,000,000 370,500,000 250,000,000 330,000,000 
หัก  เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคา * (170,158,930) (281,702,767) (33,952,328) (281,702,767) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 600,743,736 534,637,239 566,670,625 491,611,728 

 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคาไมตองแสดงเปน
สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน) 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงินในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงินในนาม
บริษัทเพื่อลูกคา 270 ลานบาท เปนสวนหนึ่งของบัญชีลูกคาท่ีบริษัทตองสงคืนเม่ือลูกคาทวงถาม 
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีลูกคาธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีเงินสด จํานวน 5,156 ราย ซ่ึงยังไมได
นําสงสัญญาเปดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ลูกคาดังกลาว มีเงินฝาก
เพื่อซ้ือขายหลักทรัพยจํานวน 86.64 ลานบาท (ดูหมายเหตุขอ 7) 
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6. เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ 
6.1 ราคาทุน/ราคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรม 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 
 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนชั่วคราว     
หลักทรัพยเพื่อคา     

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 17,375,581 13,434,105 11,968,217 7,026,650 
ตราสารหนี้ - พันธบัตรตางประเทศ - - 50,735,139 50,732,940 
ตราสารหนี้ - พันธบัตรรัฐบาล - - 230,384,799 231,986,691 
ตราสารหนี้ - ต๋ัวแลกเงิน 168,697,370 168,781,639 220,953,063 221,343,895 
ตราสารหนี้ - ต๋ัวสัญญาใชเงิน - - 76,639,596 76,655,623 
ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 18,490,918 18,351,748 16,999,644 17,206,410 

รวมหลักทรัพยเพื่อคา 204,563,869 200,567,492 607,680,458 604,952,209 
     
หลักทรัพยเผ่ือขาย     

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 17,940,000 7,930,000 17,940,000 6,565,000 
หลักทรัพยหุนทุน - หนวยลงทุน 40,625,724 40,350,301 40,000,000 35,143,680 

รวมหลักทรัพยเผ่ือขาย 58,565,724 48,280,301 57,940,000 41,708,680 
รวม 263,129,593 248,847,793 665,620,458 646,660,889 

หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคา (4,271,800) - (7,584,569) - 
หัก  คาเผ่ือการดอยคา (10,010,000) - (11,375,000) - 
รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 248,847,793 248,847,793 646,660,889 646,660,889 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 
 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนระยะยาว     
หลักทรัพยเผ่ือขาย     

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 9,666,696 9,655,392 16,182,071 16,144,229 
รวมหลักทรัพยเผ่ือขาย 9,666,696 9,655,392 16,182,071 16,144,229 

     
เงินลงทุนทั่วไป      

หุนสามัญ 178,298,668 156,021,605 29,609,274  963 
หุนบุริมสิทธิ 125,000 8,469,350 1,974,500  7,045,100 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 178,423,668 164,490,955 31,583,774  7,046,063 
รวม 188,090,364 174,146,347 47,765,845  23,190,292 

หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคา (11,305) -  (37,842)  - 
หัก  คาเผ่ือการดอยคา (22,277,062) -  (31,457,811)  - 
รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 165,801,997 174,146,347 16,270,192  23,190,292 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้และ      

ตราสารทุน - สุทธิ 414,649,790 422,994,140 662,931,081  669,851,181 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้-พันธบัตรรัฐบาล ในสวนของลูกคาบัญชี
เงินสดและลูกคาบัญชีเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย ซึ่งบริษัทตองสงคืนเมื่อลูกคาทวงถาม
จํานวน 496 ลานบาท ซ่ึงไดแสดงสุทธิเปนศูนยไวในงบดุล     

 
ในระหวางป 2551 บริษัทไดทําขอตกลงกับ Thanh Cong Securities Company J.S.C (“TCSC”) 
ซ่ึงเปนบริษัทหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม เพื่อท่ีจะลงทุนในสัดสวนรอยละ 25 ของหุนท่ีมีอยู 
ของ TCSC โดยบริษัทมีสิทธิในการลงทุนเพิ่มท้ังหมดไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน ตอมา 
เม่ือวันท่ี 3 มีนาคม 2552 บริษัทไดลงนามซ้ือหุนในสัญญาผูถือหุนกับผูถือหุนรายอ่ืนของ TCSC 
และลงนามในสัญญาซ้ือหุนกับ TCSC โดยบริษัทไดชําระคาหุนของ TCSC เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 
2552 จํานวน 156 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.88 ของหุนท่ีออกแลวทั้งหมดของ TCSC ซึ่งบริษัท 
ไดจัดประเภทเงินลงทุนดังกลาวเปนเงินลงทุนท่ัวไป 
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ในระหวางงวดคร่ึงปส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ต๋ัวแลกเงินจํานวน 
134 ลานบาท ไดครบกําหนดชําระ แตผูออกต๋ัวแลกเงินไมสามารถไถถอนคืนได อยางไรก็ตาม 
ผูออกต๋ัวแลกเงินไดโอนท่ีดินตามสัญญาโอนทรัพยชําระหนี้ระหวางบริษัทและผูออกตั๋วแลกเงิน 
ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 มาใหบริษัทเพื่อเปนการประกันการชําระคืนต๋ัวแลกเงินดังกลาว  
โดยบริษัทไดโอนเงินลงทุนดังกลาวออกและบันทึกเปนลูกหนี้ท่ีรับโอนทรัพยมาเปนประกัน 
ท้ังจํานวน (ดูหมายเหตุขอ 14) 
 

6.2 กําไรจากการซ้ือขายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับไตรมาสส้ินสุด  สําหรับไตรมาสส้ินสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
 2552 2551 2552 2551 
 บาท บาท บาท บาท 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยงัไมเกิดขึ้นจริง     

ของหลักทรัพยเพื่อคา 805,257 (659,360) 805,257 (659,360) 
กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย     

หลักทรัพยเพื่อคา 9,794,537 9,086,357 9,794,537 9,086,357 
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย     

หลักทรัพยเผ่ือขาย - (688,672) - (688,672) 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ     

ดอยคาของเงินลงทนุทั่วไป (โอนกลับ) 7,331,250 (2,668,208) 7,331,250 (2,668,208) 
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนทั่วไป (7,331,250) -  (7,331,250) - 
โอนกลับขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจาก     

หลักทรัพยเผ่ือขาย 910,000 - 910,000 - 
กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา -       2,160 -           2,160 
กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอย - 1,608,513 - - 
รวม 11,509,794 6,680,790 11,509,794 5,072,277 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2552 2551  2552 2551 
 บาท บาท  บาท บาท 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง     

ของหลักทรัพยเพื่อคา (1,268,128) (2,580,781) (1,268,128) (2,580,781) 
กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย     

หลักทรัพยเพื่อคา 12,888,056 19,121,660 12,888,056 19,121,660 
กําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย     

หลักทรัพยเผ่ือขาย            625,724 6,532,377          625,724 5,520,136 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ     

ดอยคาของเงินลงทนุทั่วไป (โอนกลับ) 9,180,750 (2,668,208) 9,180,750 (2,668,208) 
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนทัว่ไป (9,180,750) - (9,180,750) - 
โอนกลับขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจาก     

หลักทรัพยเผ่ือขาย 1,365,000 -     1,365,000 - 
กําไร(ขาดทุน)ที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย     

สัญญาซ้ือขายลวงหนา (4,500) 660 (4,500) 660 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 11,046 1,608,513       475,652 - 
รวม 13,617,198 22,014,221 14,081,804 19,393,467 

 

6.3 ดอกเบ้ียและเงินปนผลจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสส้ินสุด  สําหรับไตรมาสส้ินสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
ดอกเบี้ยรับ 547,573 5,835,053 547,573 5,597,025 
เงินปนผล 73,624 1,554,160 73,624 1,554,160 
รวม 621,197 7,389,213 621,197 7,151,185 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบี้ยรับ 3,126,156 10,931,047 3,126,156 10,257,288 
เงินปนผล 73,624 2,394,860 73,624 2,394,860 
รวม 3,199,780 13,325,907 3,199,780 12,652,148 

 
6.4  ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหนายของตราสารหนี้แยกตามระยะเวลาท่ีจะถึงกําหนดชําระ 

(หนวย : บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2552  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 
 ถึงกําหนดชําระภายใน  ถึงกําหนดชําระภายใน 
 1 ป  2 – 5 ป  มากกวา 5 ป  รวม  1 ป  2 – 5 ป  มากกวา 5 ป  รวม 
เงินลงทุนช่ัวคราว         
ตราสารหนี้เพ่ือคา         
ตราสารหนีพ้ันธบัตรตางประเทศ -  - - - -     50,735,139 -     50,735,139 
ตราสารหนีพ้ันธบัตรรัฐบาล -  - - -     22,393,856 - 207,990,943 230,384,799 
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 173,733,328 13,454,960 - 187,188,288 302,613,361 11,978,942 - 314,592,303 
บวก  (หัก) คาเผ่ือการปรับมูลคา 83,679 (138,580) - (54,901) 421,910 209,945 1,581,463 2,213,318 
รวม - สุทธิ 173,817,007 13,316,380 - 187,133,387 325,429,127 62,924,026 209,572,406 597,925,559 

         
เงินลงทุนระยะยาว         
ตราสารหนี้เผ่ือขาย         
ตราสารหนี้ภาคเอกชน        9,666,697  - -     9,666,697 - 16,182,071 - 16,182,071 
หัก   คาเผ่ือการปรับมูลคา            (11,305)  - -            (11,305) -           (37,842) -           (37,842) 
รวม - สุทธิ        9,655,392  - -        9,655,392 - 16,144,229 -     16,144,229 

รวมตราสารหนี้ - สุทธ ิ 183,472,399  13,316,380 -     196,788,779 325,429,127 79,068,255 209,572,406 614,069,788 
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6.5 กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ตามท่ีปรับใหม       
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

  “ปรับปรุงใหม”    
ยอดยกมาตนงวด/ป (4,123,363) 3,474,963 (3,670,622)  3,579,514 
รายการปรับปรุงงบการเงิน (ดูหมายเหตุขอ 3)       - 194,032 -  - 
เปล่ียนแปลงระหวางงวด/ป      

จากการตีราคาเงินลงทุน 6,079,654 (7,792,358) 3,455,576 (7,250,136) 
ยอดคงเหลือสิ้นงวด/ป 1,956,291 (4,123,363) (215,046) (3,670,622) 

 
6.6 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหา

เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้ 
 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

 ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ ราคาทุน/ มูลคา คาเผื่อ 
 ราคาตามบัญช ี ยุติธรรม การลดมูลคา ราคาตามบัญช ี ยุติธรรม การลดมูลคา 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
หุนสามัญ 22,278,025 961 22,277,062 29,609,274 963 29,608,311 
หุนบุริมสิทธิ - - - 1,849,500 - 1,849,500 

 22,278,025 961 22,277,062 31,458,774 963 31,457,811 
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7. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
ซ่ึงเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 

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

  ที่ลงทนุ 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

   2552  2551 2552 2551 2552  2551  2552  2551 

   ลานบาท   ลานบาท  รอยละ รอยละ ลานบาท   ลานบาท   ลานบาท   ลานบาท  

              “ปรับปรุงใหม

บริษัทรวม               

บริษัทหลักทรัพย เคที                

ซีมิโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 1,864  864 49.5 48.8        
ยอดกอนปรับปรุง       937.5 437.5 928.1 395.5 
รายการปรับปรุงงบการเงิน           
 (ดูหมายเหตุขอ 3)       - - - 14.2 

รวม        937.5  437.5  928.1  409.7 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแลว สัดสวนการถือหุน วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 

 กิจการ หลักทรัพย ณ วันท่ี  ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
  ท่ีลงทุน 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2552  2551 2552 2551 2552  2551  2552  2551 
   ลานบาท   ลานบาท  รอยละ รอยละ ลานบาท   ลานบาท   ลานบาท   ลานบาท  
              “ปรับปรุงใหม”“ 

บริษัทยอย         
บริษัทหลักทรัพยจัดการ ใหบริการจัดการ            
   กองทุนรวม ซีมิโก จํากัด กองทุนรวมและ          
 กองทุนสวนบุคคล หุนสามัญ 100  100 100 100 100  100 43.1 52.4 

บริษัทรวม         
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก            
จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 1,864 864 49.5 48.8     

ยอดกอนปรับปรุง       937.5 437.5 928.1 395.5 
รายการปรับปรุงงบการเงิน           
 (ดูหมายเหตุขอ 3)       - - - 14.2 

ยอดหลังปรับปรุง       937.5 437.5 928.1 409.7 

รวม              1,037.5 537.5 971.2 462.1 
หัก คาเผื่อการดอยคา                (56.9) (47.6) - - 
รวม – สุทธิ       980.6 489.9 971.2 462.1 
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เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2551 บริษัทจําหนายหุนสามัญในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก ไนท 
ฟนด แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ในสวนท่ีบริษัทลงทุนท้ังหมดใหแกบริษัทมหาชนจํากัดแหงหนึ่ง 
และบริษัทจํากัดอีก 2 แหง ในราคาทุน เปนจํานวนเงิน 10.2 ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดรับ
ชําระเงินจากผูซ้ือแลวท้ังจํานวน  
 
ในระหวางป 2551 บริษัทมีแผนรวมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย
รวมกัน โดยกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปนบริษัทรวมลงทุน โดยตามแผนดังกลาว
บริษัทจะลงทุนในบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ไมเกินรอยละ 50 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระของ
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
 
ในเดือนกันยายน 2551 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ในสัดสวน
รอยละ 48.81 ของทุนที่ออกและเรียกชําระตามแผนรวมลงทุนดังกลาว ซ่ึงเปนผลใหบริษัทหลักทรัพย 
เคที ซีมิโก จํากัด มีฐานะเปนบริษัทรวมของบริษัท  
 
เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2551 บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ไดทําขอเสนอเพื่อซ้ือธุรกิจของบริษัท 
ตามแผนรวมลงทุนดังกลาว ซ่ึงประกอบดวยการซ้ือสินทรัพยท่ีใชในการดําเนินงานไดแก ระบบขอมูล
สารสนเทศ อุปกรณ รวมท้ังเงินมัดจําตางๆ และการรับโอนบัญชีลูกคาและพนักงานของบริษัท (รวมเรียกวา 
“ธุรกิจ”) โดยบริษัทจะไดรับเงินจํานวน 500 ลานบาท จากบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปน 
การตอบแทนภายในระยะเวลา 3 ป นอกจากนี้ บริษัทยังจะไดรับเงินอีกจํานวนหนึ่งจากการโอนลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นไปยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ประมาณ 700 ลานบาท 
ท้ังนี้มูลคาของลูกหนี้ท่ีโอนอาจเปล่ียนแปลงไปตามยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว ณ วันท่ีโอน ซ่ึง 
การโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นดังกลาวไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2552 ของบริษัทแลวเม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2552  
 
ตอมาเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาผูถือหุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
และลงนามในสัญญาโอนสินทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
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เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2552 ท่ีประชุมกรรมการของบริษัทคร้ังท่ี 4/2552 ไดมีมติอนุมัติใหลงทุนเพิ่มในหุน
สามัญของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด จํานวน 50 ลานหุนในราคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงิน 
500 ลานบาท รวมเปนจํานวนหุนท้ังส้ินท่ีบริษัทจะลงทุน 92,169,000 หุน มูลคารวมของเงินลงทุนคิด 
เปนเงิน 937.51 ลานบาท หรือรอยละ 49.45 ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลวท้ังหมด บริษัท 
ไดจายชําระเงินคาหุนดังกลาวท้ังจํานวนในวันท่ี 27 เมษายน 2552 
 
ตอมา เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2552 บริษัทไดลงนามในสัญญาผูถือหุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
และลงนามในสัญญาโอนสินทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยการโอนดังกลาวแลวเสร็จ
ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 สําหรับสถานะของบริษัทหลังจากการโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทบัญชีมารจิ้นแลว บริษัทจะยังคงสถานะเปนบริษัทหลักทรัพยจดทะเบียน โดยธุรกรรมสวนใหญจะเปน
การลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยท่ีไมเปนการแขงขันกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 

 

เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจไปยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยบริษัทไดรับ
คาตอบแทนสําหรับธุรกิจดังกลาวเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท โดยในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2552 ไดรับเงิน
จํานวน 300 ลานบาท สวนท่ีเหลือ 200 ลานบาท จะไดรับชําระภายใน 3 ป โดยใชผลการดําเนินงาน (กําไรกอน
หักดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือมราคา และ คาตัดจําหนาย (“EBITDA”)) ของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เปน
เกณฑ โดยบริษัทจะไดเงินตามสัดสวนของ EBITDA ของบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ท่ีทําไดจริง 
รวม 3 ป กับเกณฑ EBITDA ท่ีต้ังไวรวม 3 ป จํานวน 1,000 ลานบาท แตท้ังนี้ยอดที่จะไดรับชําระท้ังหมดไม
เกิน 200 ลานบาท ทั้งนี้หากผลรวมของ EBITDA ท้ัง 3 ป เปนขาดทุนทางบริษัทจะไมไดรับชําระจํานวนเงิน
ดังกลาว 
 
เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้น ซ่ึงมีมูลคา ณ วันโอน
จํานวน 834 ลานบาท ใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยบริษัทไดรับคาตอบแทน ณ วันโอน
จํานวน 687 ลานบาท สําหรับคาตอบแทนสวนท่ีเหลือจํานวน 147 ลานบาท บริษัทไดรับชําระในเดือน
มิถุนายน 2552 จํานวน 125 ลานบาท และในเดือนกรกฎาคม 2552 จํานวน 22 ลานบาท ซ่ึงลูกหนี้
ดังกลาวไดเซ็นสัญญาเปดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เรียบรอยแลว (ดูหมายเหตุขอ 9) 
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8. ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551 
 บาท  บาท 

ลูกหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพย (TSD) - 160,243,315 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายลวงหนา (TCH) - 20,128,163 
หัก ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษัทเพื่อลูกคา  - (9,269,892) 
รวมลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 171,101,586 

 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคาไมตองแสดงเปนสินทรัพย
และหนี้สินในงบการเงิน)   

 

9. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้เปนจํานวน 320.9 ลานบาท 
และ 338.9 ลานบาท ตามลําดับ ท่ีระงับการรับรูรายไดดอกเบ้ียตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ืองการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย
ท่ี กธ. 33/2543 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมตามหนังสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2544  

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551 
 บาท  บาท 
ลูกหน้ีซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด 118,454  164,247,548 
เงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยดวยระบบเครดิตบาลานซ -  686,463,463 
ลูกหน้ีอื่น    
ลูกหน้ีที่อยูระหวางดําเนินคดี 131,611,293  128,869,365 
ลูกหน้ีผอนชําระ 935,413  2,434,273 
ลูกหน้ีอื่น 188,323,567  207,608,183 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 320,988,727  1,189,622,832 
บวก  ดอกเบี้ยคางรับ -  7,005,642 
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ 10) (284,184,598)  (250,726,115) 
รวม 36,804,129  945,902,359 

 

เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยดวยระบบเครดิตบาลานซ ลดลงท้ังจํานวนจากการโอนใหบริษัทรวม  
(ดูหมายเหตุขอ 7) 
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บริษัทไดจัดช้ันลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีเขาเกณฑการจัดช้ันตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้
ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพยท่ี กธ. 33/2543 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมตาม
หนังสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2544 ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2552 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2551 
 ลูกหนี้ธุรกิจ คาเผ่ือหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้ธุรกิจ ลูกหนี้ธุรกิจ คาเผ่ือหนี้สงสัย มูลคาลูกหนี้ธุรกิจ 
 หลักทรัพยและ จะสูญที่ตั้ง หลักทรัพยและสัญญา หลักทรัพยและ จะสูญที่ตั้ง หลักทรัพยและสัญญา 
 สัญญาซ้ือขายลวงหนา โดยบริษัท ซ้ือขายลวงหนา  สัญญาซ้ือขายลวงหนา โดยบริษัท ซ้ือขายลวงหนา  
 และดอกเบี้ยคางรับ  และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธ ิ และดอกเบี้ยคางรับ  และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธ ิ
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลหนี้ปกต ิ  118,454 - 118,454  857,716,653 - 857,716,653 
มูลหนี้จัดชัน้ต่ํากวา        
มาตรฐาน 36,685,675 - 36,685,675  88,185,706 - 88,185,706 

มูลหนี้จัดชัน้สงสัย 284,184,598 (284,184,598) -  250,726,115 (250,726,115) - 
รวม 320,988,727 (284,184,598) 36,804,129  1,196,628,474 (250,726,115) 945,902,359 

 
มูลหนี้จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน และมูลหนี้จัดช้ันสงสัย (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาและ
ดอกเบ้ียคางรับ) แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551 
 บาท  บาท 
ไมเกิน 3 เดือน             - 330,629,027 
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 119,541,700             - 
มากกวา 6 เดือน ถึง 9 เดือน      193,046,528 20,198 
มากกวา 9 เดือน ถึง 12 เดือน             -             - 
มากกวา 1 ป ถึง 3 ป 75,029 53,106 
มากกวา 3 ป ขึ้นไป 8,207,016 8,209,490 
รวม 320,870,273 338,911,821 
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10. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551 
 บาท  บาท 
ยอดตนงวด/ป 250,726,115 8,502,208 
บวก หน้ีสงสัยจะสูญ  33,458,483 242,223,907 
ยอดปลายงวด/ป 284,184,598 250,726,115 

 
11. สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ลดลงจากการโอน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      สินทรัพยใหบริษัทรวม  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม      ในระหวางป  30 มิถุนายน 
 2551      (ดูหมายเหตุขอ 7)  2552 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน          

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

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

       
คาเส่ือมราคาสะสม       

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

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

สวนปรับปรุงอาคารเชาและ       
  อุปกรณ - สุทธ ิ 64,133,702 (11,791,494) (5,472,843) (42,022,122)  4,847,243 

          
คาเส่ือมราคาสําหรับงวดครึ่งปส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน    

2552    13,804,040 

2551    25,902,094 
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 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา (ออก)  ลดลงจากการขาย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่        บริษัทยอย  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม        ในระหวางป  31 ธันวาคม 
 2550        (ดูหมายเหตุขอ 2 

และขอ  7) 
 2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
ราคาทุน            

สวนปรับปรุงอาคารเชา 95,069,621 4,195,209 (6,993,430) 4,732,737 - 97,004,137 
อุปกรณสํานักงาน 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 
เคร่ืองตกแตงระหวางตดิตั้ง 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 

       
คาเส่ือมราคาสะสม       

สวนปรับปรุงอาคารเชา (68,095,031) (11,769,258) 6,463,527 - - (73,400,762) 
อุปกรณสํานักงาน (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) 

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

สวนปรับปรุงอาคารเชาและ       
  อุปกรณ - สุทธ ิ 100,096,858 (29,617,452) (2,748,871) - (3,596,833) 64,133,702 

     
คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม   

2551   49,908,364 

2550   62,119,136 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ลดลงจากการ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      โอนสินทรัพย  ณ วันที ่
 31 ธันวาคม      ใหบริษัทรวม  30 มิถุนายน 
 2551      ในระหวางป  2552 
       (ดูหมายเหตุขอ 7)   
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

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

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

       
คาเส่ือมราคาสะสม       

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

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

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธ ิ 58,496,393 (10,857,119) (5,472,843) (42,022,122) 144,310 

      
คาเส่ือมราคาสําหรับงวดครึ่งปส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน   

2552  12,689,665 

2551  24,808,298 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา (ออก)  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่        ณ วันที ่
 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 
 2550        2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

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

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

       
คาเส่ือมราคาสะสม       

สวนปรับปรุงอาคารเชา (67,821,707) (11,378,560) 6,463,527 - (72,736,740) 
อุปกรณสํานักงาน (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) 

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

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

      
คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม   

2551   47,685,320 

2550   59,052,111 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
จํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของ
สินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 4.87 ลานบาท และ 227 ลานบาท ตามลําดับ 

 

12. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

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

       ใหบริษัทรวม   
       ในระหวางป   
       (ดูหมายเหตุขอ 7)   
  บาท  บาท บาท บาท บาท  บาท 

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

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

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

คาตัดจําหนายสําหรับงวดครึ่งปส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน     
2552     1,652,605 

2551           2,398,306 

 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 อายุการตดัจําหนาย ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ยอดคงเหลือ 
 คงเหลือ ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

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

ซ้ือขายลวงหนา - 3,320,548 - - - 3,320,548 
ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล - 465,101 - - (992) 464,109 

คอมพิวเตอรซอฟทแวร 1 - 5 ป 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 

      
คาตัดจําหนายสําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม     

2551     4,747,530 

2550             4,776,285 
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดจําหนายสัญญาซ้ือขายลวงหนามียอดคงเหลือ
จํานวน 3.32 ลานบาท บริษัทคาดวามูลคาท่ีจะไดรับจากการใชประโยชนใบอนุญาตดังกลาวจะไมตํ่ากวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และคาดวาบริษัทจะสามารถมีรายไดจากการดําเนินงานสุทธิจาก
ใบอนุญาตดังกลาวในอนาคต (ดูหมายเหตุขอ 1) 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 
 อายุการตดัจําหนาย ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ลดลงจากการ  ยอดคงเหลือ 
 คงเหลือ ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  โอนสินทรัพย  ปลายงวด 

       ใหบริษัทรวม   
       ในระหวางป   
       (ดูหมายเหตุขอ 7)   
  บาท  บาท บาท บาท บาท  บาท 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย       
ประเภทการจัดจําหนายสัญญา      

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

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

คาตัดจําหนายสําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน     
2552    1,547,760 

2551   2,330,642 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 อายุการตดัจําหนาย ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ยอดคงเหลือ 
 คงเหลือ ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

  บาท  บาท บาท บาท บาท 
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย      
ประเภทการจัดจําหนายสัญญา     

ซ้ือขายลวงหนา - 3,320,548 - - - 3,320,548 
คอมพิวเตอรซอฟทแวร 1 - 5 ป 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 
    

คาตัดจําหนายสําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม   

2551   4,574,022 

2550   4,371,675 
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13. ภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 2,189,295 2,417,187 2,189,295 2,417,187 
คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน 23,657,256 23,962,814 23,657,256 23,962,814 
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 2,005,308 3,317,808 2,005,308 3,317,808 
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทนุ     

- หลักทรัพยเพื่อคา 999,094 1,235,391 999,094 1,235,391 
- หลักทรัพยเผ่ือขาย 71,682 1,223,541 71,682 1,223,541 

ขาดทุนทางภาษี 16,748,654 33,400,593 16,748,654 33,400,593 
สินทรัพยอื่น 35,447 74,034 35,447 74,034 
กําไรจากการโอนสินทรัพยใหแกบริษัทรวม 22,933,311 - - - 
 68,640,047 65,631,368 45,706,736 65,631,368 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน     

- หลักทรัพยเพื่อคา - 553,329 - 553,329 
 - 553,329 - 553,329 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 68,640,047 65,078,039 45,706,736 65,078,039 

 
ความเคล่ือนไหวของบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี้ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  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 32) 4,713,867  45,955,994  (18,219,444)  45,955,994 
รายการในสวนของผูถือหุน (1,151,859)  2,757,618  (1,151,859)  2,757,618 
ยอดปลายงวด/ป 68,640,047 65,078,039 45,706,736 65,078,039 
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14.   ลูกหนี้ท่ีรับโอนทรัพยมาเปนประกัน 
เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2552 บริษัทไดรับโอนท่ีดินเพื่อเปนประกันการชําระคืนเงินลงทุนในต๋ัวแลกเงิน
ท่ีครบกําหนด แตผูออกต๋ัวแลกเงินไมสามารถไถถอนคืนได (ดูหมายเหตุขอ 6.1) จํานวน 138.53 ลาน
บาท ซ่ึงเปนเงินตนท่ีตองชําระตามต๋ัวแลกเงินจํานวน 134 ลานบาท บวกดวยดอกเบ้ียคางรับและคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรับโอน ตามสัญญาโอนทรัพยชําระหนี้ระหวางบริษัทและผูออกต๋ัวแลกเงิน 
(“ผูรับสัญญา”) ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 ท้ังนี้ ตามสัญญาดังกลาว บริษัทไดใหสิทธิแกผูรับสัญญาใน
การซ้ือคืนท่ีดินท่ีรับโอนไดภายในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือนนับแตวันรับโอนท่ีดินดังกลาว โดยกําหนด
ราคาซ้ือคืนเทากับราคาที่รับโอนบวกดวยดอกเบ้ีย และคาใชจายตางๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญา อยางไรก็ตาม 
หากบริษัทตองการที่จะขายท่ีดินดังกลาวใหกับบุคคลอ่ืน บริษัทจะตองแจงใหผูรับสัญญาทราบ และผูรับ
สัญญามีสิทธิจะซ้ือคืนท่ีดินในราคาซ้ือคืนดังกลาวตามที่ระบุในสัญญาได หากผูรับสัญญาไมใชสิทธิใน
การซ้ือคืนภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง บริษัทสามารถดําเนินการขายท่ีดินดังกลาวใหบุคคลอื่น
ไดทันที โดยหากราคาท่ีขายสูงกวาราคาท่ีผูรับสัญญามีสิทธิซ้ือคืน บวกดวยคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของใน
การขายตามที่ระบุไวในสัญญา บริษัทจะตองคืนสวนตางใหแกผูรับสัญญา ท้ังนี้ หากพนระยะเวลา 6 
เดือนนับจากวันท่ีรับโอนท่ีดินแลว ผูรับสัญญาไมใชสิทธิซ้ือคืนท่ีดินดังกลาว บริษัทจะมีกรรมสิทธ์ิใน
ท่ีดินดังกลาวโดยสมบูรณตามกฎหมายโดยปราศจากเง่ือนไขบังคับและภาระติดพันใดๆ ท้ังนี้ในการทําสัญญา
ดังกลาวบริษัทเช่ือวาผูรับสัญญามีเจตนาจะนําเงินมาชําระหนี้เพื่อไถถอนท่ีดินคืน บริษัทจึงบันทึกเงินจํานวน
ดังกลาวเปนลูกหนี้ท่ีรับโอนทรัพยมาเปนประกัน  

15.  สินทรัพยอ่ืน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
คาท่ีปรึกษาคางรับ 911,512  2,851,118  911,512  2,851,118 
ดอกเบ้ียคางรับ 492,872  5,956,847  475,540  5,882,907 
คาประกันจายลวงหนา 195,696  1,647,342  -  1,235,658 
คาบํารุงรักษาจายลวงหนา 35,046  1,932,860  -  1,927,962 
เงินมัดจําคาสมาชิกตลาดอนพุันธ         

สํานักหักบัญชีและกองทุนทดแทนความเสียหาย        
ในระบบชาํระราคาและสงมอบหลักทรัพย -  30,674,716  -  30,674,716 

เงินมัดจําอื่น 1,062,086  21,784,176  702,811  21,424,601 
ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการจัดการกองทุนรวมคางรับ 138,049  32,967  -  - 
ทรัพยสินรอการขาย 3,003,013  2,848,663  3,003,013  2,848,663 
ภาษีเงินไดรอรับคืน 26,311,562  26,037,900  26,184,701  25,949,801 
คางรับโอนขายลูกหนี้เครดิตบาลานซ (หมายเหตุขอ 7) 22,102,095  -  22,102,095  - 
อื่นๆ 3,100,764  7,267,948  998,727  5,071,344 
รวม 57,352,695  101,034,537  54,378,399  97,866,770 
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16. หุนกู 
เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2551 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูวงเงิน
ไมเกิน 2,000 ลานบาท อายุไมเกิน 7 ป เพื่อรองรับโอกาสในการบริหารเงินทุนและเพิ่มชองทางการดําเนิน
ธุรกิจ โดยท่ีประชุมไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณารายละเอียดประเภทหุนกู 
ระยะเวลา และเง่ือนไขอ่ืนตามภาวะตลาดและความตองการใชเงินในภายหลัง ตลอดจนดําเนินการขออนุญาต
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

ตอมา เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมัติปรับลดวงเงินหุนกูเดิม 
ซ่ึงไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2551 เปนวงเงิน 1,000 ลานบาท 
โดยมีรายละเอียดและเง่ือนไขเปนไปตามท่ีกําหนดไวเดิม  

 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยังไมไดออกหุนกูดังกลาว 
 

17. หุนกูอนุพันธ 
เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุนกู
อนุพันธของบริษัท ภายในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท อายุไมเกิน 5 ป โดยท่ีประชุมไดมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด และเง่ือนไขในการเสนอขายหุนกู
อนุพันธแตละรุน ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ ตามจําเปนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาว  
 

เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2551 การออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาวไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัท
ยังไมมีการออกหุนกูอนุพันธดังกลาว 

 

18. หนี้สินอ่ืน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2552  2551  2552  2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
คาใชจายคางจาย 374,370  3,875,557  374,370  3,112,020 
ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 10,313,974  4,444,169  10,223,899  4,384,458 
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 298,543  2,606,017  298,543  2,606,017 
กําไรจากการขายสินทรัพยใหแกบริษัทรวมรอรับรู 91,733,244  -  -  - 
อื่นๆ 10,104,542  4,308,319  9,754,012  4,308,319 
รวม 112,824,673  15,234,062  20,650,824  14,410,814 
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เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทมีการโอนขายสินทรัพยใหกับบริษัทรวม ทําใหเกิดกําไรจากการขาย 
185.51 ลานบาท โดยเปนสวนท่ีรับรูเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนรวมจํานวน 93.78 ลานบาท ตามสัดสวน
การถือหุนของบุคคลภายนอกในบริษัทรวม ในอัตรารอยละ 50.55 ท่ีเหลือแสดงเปน “กําไรจากการขายสินทรัพย
ใหแกบริษัทรวมรอรับรู” ในงบดุลรวม จํานวน 91.73 ลานบาท บริษัทจะรับรู “กําไรจากการขายสินทรัพย
ใหแกบริษัทรวมรอรับรู” เปนรายได เม่ือบริษัทมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง หรือเม่ือบริษัทรวม
มีการขายสินทรัพยท่ีรับโอนจากบริษัทออกไปใหกับบุคคลภายนอก (ดูหมายเหตุขอ 7) 

 
19. ทุนเรือนหุน  

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติดังนี้ 
(1) อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานบริษัทจํานวน 27,000,000 หนวย 
(2) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 27,000,000 บาท คิดเปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 27,000,000 หุน 

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 27,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกพนักงานของบริษัท 

(3) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 19,675,971 บาท คิดเปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 19,675,971 หุน
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 19,675,971 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหแกผูถือหุน (ZMICO-W3) เนื่องจากการปรับอัตราการ
ใชสิทธิ 

(4) อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ตามขอ (2) และ ขอ (3) ขางตน จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,037,157,550 บาท เปนทุนจดทะเบียน 
1,083,833,521 บาทคิดเปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 1,083,833,521 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 
บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 ทุนจดทะเบียน
สวนท่ีสูงกวาทุนชําระแลวไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนชําระแลวจํานวน 833,758,869 บาท  
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ 
มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ซ่ึงคํานวณโดยการหารสวนของ
ผูถือหุนดวยจํานวนหุนสามัญท่ีออกและชําระแลว สุทธิดวยจํานวนหุนทุนซ้ือคืน ณ วันท่ีในงบดุลมีมูลคา
เทากับ 2.67 บาทตอหุน และ 3.11 บาทตอหุน ตามลําดับ มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนดังกลาวยังไมไดรวม
ผลกระทบของมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนท่ีจะปรับลดลงจากจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทจะตองออกเพิ่มเติม
จากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

20. หุนทุนซ้ือคืน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติอนุมัติโครงการซื้อคืนหุนสามัญ
จํานวน 82,962,440 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลวท้ังหมด) โดยราคาท่ี
ซ้ือคืนเปนการซ้ือในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเสนอซื้อจากผูถือหุนเปนการท่ัวไปในราคา
เดียวกับท่ีซ้ือในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวงเงินรวมไมเกิน 200 ลานบาท โดยมีกําหนด
ระยะเวลาในการซ้ือหุนคืนต้ังแตวันท่ี 15 มีนาคม 2549 ถึงวันท่ี 14 กันยายน 2549  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีหุนสามัญท่ีซ้ือคืนรวมจํานวน 53,872,000 หุน คิดเปนรอยละ 6.49 
ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการมีมติใหทําการซ้ือหุนคืน มูลคารวมของ
หุนซ้ือคืนคิดเปนจํานวนเงิน 199.99 ลานบาท  
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2550 ไดอนุมัติการจําหนายหุนซ้ือคืน 
ท้ังจํานวน 53,872,000 หุน โดยวิธีขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดระยะเวลาในการขาย
หุนซ้ือคืนต้ังแตวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2552 และกําหนดราคาจําหนายไมตํ่ากวา
รอยละ 85 ของราคาปดเฉล่ีย 5 วันทําการซ้ือขายกอนหนา 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดจําหนายหุนซ้ือคืนท้ังหมดคืนสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
จํานวน 53,872,000 หุน มูลคารวม 215.51 ลานบาท มีสวนเกินมูลคาจากการจําหนายหุนซ้ือคืนจํานวน 
15.52 ลานบาท 
 
 
 

 
 

.../38 
  



 
- 38 - 

 

ตอมา เม่ือวันท่ี  26 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2551 มีมติอนุมัติโครงการซ้ือ
คืนหุนสามัญจํานวน 83,375,886 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลว
ท้ังหมด) โดยเปนการซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในราคาไมเกินราคาปดถัวเฉลี่ย 5 วัน
ทําการกอนการซ้ือหุนบวกดวยรอยละ 15 ของราคาปดถัวเฉลี่ยนั้น วงเงินในการซ้ือหุนคืนไมเกิน 200 
ลานบาท โดยมีกําหนดระยะเวลาในการซ้ือหุนคืนต้ังแตวันท่ี 15 กันยายน 2551 ถึงวันท่ี 14 มีนาคม 2552 
สวนระยะเวลาในการจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนจะพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัท ภายหลัง 6 เดือนนับ
จากวันที่ซ้ือหุนคืนเสร็จส้ินแตไมเกิน 3 ป และกําหนดราคาจําหนายไมตํ่ากวารอยละ 85 ของราคาปดเฉล่ีย 
5 วันทําการซ้ือขายกอนการขายหุนซ้ือคืน      

 
ท้ังนี้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีหุนสามัญท่ีซ้ือคืนรวมจํานวน 9,087,100 หุน คิดเปนรอยละ 
1.09 ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลว ณ วันท่ีคณะกรรมการมีมติใหทําการซ้ือหุนคืน มูลคารวม
ของหุนซ้ือคืนคิดเปนจํานวนเงิน 20.06 ลานบาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 : 8,695,900 หุน คิดเปนรอยละ 
1.04 และมีมูลคารวม 19.40 ลานบาท) 

 
21. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

21.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 
ในเดือนธันวาคม 2546 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทจํานวน 20,372,351 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมและผูถือหุน
ท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนในอัตราสวน 4 หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา กําหนด
ระยะเวลาการใชสิทธิ 5 ป ในราคาการใชสิทธิเทากับ 60 บาท ตอหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) 
ในอัตราสวนการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือหุนใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถใชสิทธิคร้ังแรกไดหลังจากหนึ่งปนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (เร่ิมใชสิทธิคร้ังแรก
ไดในวันท่ี 30 กันยายน 2548) ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะครบกําหนดอายุในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2552 
 
สืบเนื่องจากการลดมูลคาท่ีตราไวของหุนจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิปรับเปน 203,723,510 หนวย ดวยอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 
หุนสามัญในราคาใชสิทธิเทากับ 6 บาทตอหุน  
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ตอมา เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัทไดอนุมัติจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนเกินกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ เปนเง่ือนไขท่ีทําใหบริษัทตองปรับราคาการ
ใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหแกผูถือหุนเพื่อรักษาผลประโยชนตอบ
แทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม ดังนั้น ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลืออยูจาก
การใชสิทธิภายหลังจากมติท่ีประชุมผูถือหุนดังกลาวจะไดรับการปรับสิทธิใหมเปน 1 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิตอ 1.09832 หุนสามัญ ในราคาการใชสิทธิเทากับ 5.463 บาทตอหุน 
 

ในระหวางงวดคร่ึงปส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 ไมมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 มีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปน
จํานวน 201,214,034 หนวย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 : 201,214,034 หนวย) 
 

21.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 3 
ในเดือนธันวาคม 2546 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท อายุ 5 ป จํานวน 1,430,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท
ใหแกกรรมการและพนักงานซ่ึงมิใชกรรมการหรือพนักงานท่ีเคยไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิจากบริษัทมากอนโดยไมคิดมูลคา โดยกําหนดราคาการใชสิทธิเทากับมูลคาหุนท่ีตราไวใน
อัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิได
ตลอดระยะเวลา 5 ปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะครบกําหนดอายุ
ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2552 
 

เนื่องจากการลดมูลคาท่ีตราไวของหุนจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 3 ปรับเปน 14,300,000 
หนวย ดวยอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ในราคาใชสิทธิตามมูลคาท่ี
ตราไวคือหุนละ 1 บาท และเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2550 ท่ีประชุมผูถือหุนประจําป  ของบริษัท 
อนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเกินกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ เปนเง่ือนไขที่ทําใหบริษัท
ตองปรับอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและ
พนักงานครั้งท่ี 3 เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไป
กวาเดิม ดังนั้นใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลืออยูจากการใชสิทธิภายหลังจากมติท่ีประชุมผูถือหุน
ดังกลาวจะไดรับการปรับสิทธิใหมเปน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.09832 หุนสามัญ ในราคาการใช
สิทธิตามมูลคาท่ีตราไวคือหุนละ 1 บาท ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิจํานวน 13,790,400 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทแลว และคงเหลือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดจัดสรรจํานวน 509,600 หนวย การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวไมไดบันทึกเปนรายจายทางบัญชี 
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ในระหวางงวดคร่ึงปส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 ไมมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(ในระหวางงวดคร่ึงปส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 มีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 
34,500 หนวย คิดเปน 37,891 หุน และเปนจํานวนเงินเพิ่มทุน 37,891 บาท นอกจากนี้ ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2551 มีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยูระหวางการจดทะเบียนจํานวน 
15,400 หนวย คิดเปน 16,914 หุน และเปนจํานวนเงินรับลวงหนาคาหุน 16,914 บาท) ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน 2552 มีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปนจํานวน 
1,576,058 หนวย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 : 1,576,058 หนวย) 
 

21.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกพนกังานบริษัท 
เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทอายุ 5 ป จํานวน 27,000,000 หนวย มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
ใหแกพนักงานของบริษัทโดยไมคิดมูลคา โดยกําหนดราคาการใชสิทธิเทากับมูลคาทางบัญชี
ตามงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2550 เทากับ 3.21 บาทตอหุน ในอัตราสวน 
1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดตลอด
ระยะเวลา 5 ป ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว คือใชสิทธิไดรอยละ 50 ต้ังแตวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และใช
สิทธิไดเต็มจํานวนต้ังแตวันท่ี 31 มีนาคม 2553 ซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลวเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2551 ตอมาในเดือน
มีนาคม 2551 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 16,432,100 หนวย ใหแกพนักงานของ
บริษัทแลว และมีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดจัดสรรคงเหลืออีกเปนจํานวน 10,567,900 หนวย 
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมไดบันทึกเปนรายจายทางบัญชี ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวจะครบกําหนดอายุในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 
 

ในระหวางงวดคร่ึงปส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 ยังไมมีการใชสิทธิในใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  ดังนั้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใช
สิทธิคงเหลือเปนจํานวน 16,432,100 หนวย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 : 16,432,100 หนวย) 
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22. เงินปนผลจาย  
 

เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ของบริษทัจากผลการดําเนนิงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
 

เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2551 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผล
ระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2551 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนเงินปนผลระหวางกาลทั้งส้ินจํานวน 41.67 ลานบาท โดยบริษัทได
จายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวในวันท่ี 23 กันยายน 2551 
 
เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2552 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ของบริษัทจากกําไรสะสมในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ิน จํานวน 412.18 ลานบาท 
(สุทธิจากหุนสามัญซ้ือคืนจํานวน 9.09 ลานหุน) โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2552 

 
23. การจัดการสวนทุน 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 18/2549 เร่ือง “การดํารง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ” กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเม่ือส้ินวันทํา
การใดๆ ไมนอยกวา 15 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินท่ัวไป  

 
บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนา บริษัทตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเม่ือส้ิน
วันทําการใดๆ ไมนอยกวา 25 ลานบาทและไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินท่ัวไปและทรัพยสินท่ีตอง
วางเปนประกัน เวนแตเปนกรณีท่ีบริษัทไดหยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทดังกลาว 
และไดมีหนังสือแจงความประสงคดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแลว ใหบริษัทดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเมื่อสิ้นวันทําการใดๆ ตามท่ีกําหนดใน
วรรคท่ีหนึ่งแทน  
 

นอกจากนี้ ตามขอบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”) หมวด 300 
“สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดใหสมาชิกสามัญตองมีสวนของผูถือหุนไม
นอยกวา 100 ลานบาท สําหรับสมาชิกท่ีทําธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพันธ 
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ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไดสูงกวาเกณฑท่ีคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และมีสวนของผูถือหุนเกินกวาเกณฑท่ีสํานักหักบัญชี
กําหนด  
 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย ใหหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาช่ัวคราว โดยมีผลต้ังแต
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2552  ดังนั้น บริษัทจึงไมตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิตามหลักเกณฑท่ี
กําหนด 

 

นอกจากนี้ วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัท คือเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องของบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอ่ืน รวมถึงเพื่อ
ดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 

 

บริษัทยอย 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กน.13/2548 เร่ือง “หลักเกณฑ
เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” 
กําหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวมและบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซ่ึงไมไดจัดการกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ  ดํารงสวนของผูถือหุนไมตํ่ากวา 20 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีระดับเตือนภัยอยูท่ี 
30 ลานบาท และ 15 ลานบาท ตามลําดับ ในกรณีท่ีบริษัทยอยไมสามารถดํารงเงินกองทุนในระดับเตือนภัยได
ตามท่ีกําหนด บริษัทยอยจะตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
รวมท้ังแผนปรับปรุงเพื่อใหมีสวนของผูถือหุนไมตํ่ากวาระดับเตือนภัยดังกลาว โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 งบการเงินของบริษัทยอยแสดงสวนของผูถือหุนเกินกวาเกณฑท่ี
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

นอกจากนี้ วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทยอย คือเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัทยอยเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอ 
ผูท่ีมีสวนไดเสียอ่ืนรวม ถึงเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 
 

24.  สวนเกินมูลคาหุน 
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขาย
หุนสูงกวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) 
สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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25. สํารองตามกฎหมาย 
ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอย
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมี
มูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  

 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดต้ังสํารองตามกฎหมายรอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนแลว 
 

26. สํารองหุนทุนซ้ือคืน 
ตามมาตรา 66/1(2) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทอาจซ้ือหุนคืนเพื่อบริหารทาง
การเงินเม่ือบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกิน และการซ้ือหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบ
ปญหาทางการเงิน ท้ังนี้ตามบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี 756/2547 ไดกําหนดหลักเกณฑสําหรับการซ้ือ
หุนคืนโดยใหบริษัทตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินท่ีไดจายซ้ือหุนคืนจนกวาจะมี 
การจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนไดหมดหรือบริษัทลดทุนท่ีชําระแลวโดยวิธีตัดหุนซ้ือคืนท่ีจําหนายไมหมดแลวแต
กรณี นอกจากนี้ ตามหนังสือของสภาวิชาชีพท่ี ส.สวบช. 016/2548 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2548 กําหนดใหบริษัท
ท่ีมีการซ้ือหุนคืนตองมีกําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซ้ือคืนท่ียังคงเหลืออยูในบัญชี และกรณีท่ีนํากําไร
สะสมไปจายเงินปนผล กําไรสะสมหลังการจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซ้ือคืนท่ีคงเหลืออยูในบัญชี  

 

ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองหุนทุนซ้ือคืนท้ัง
จํานวนแลว 

 

27. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสส้ินสุด  สําหรับไตรมาสส้ินสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
การจัดจําหนายหลักทรัพย - 1,208,500 - 1,208,500 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 2,698,794 656,857 2,698,794 656,857 
การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม 310,036 100,175 - - 
อื่น ๆ  582,799 66,121 582,799 66,121 
รวม 3,591,629 2,031,653 3,281,593 1,931,478 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจัดจําหนายหลักทรัพย 44,800 7,118,930 44,800 7,118,930 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 5,208,050 2,965,263 5,208,050 2,965,263 
การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม 507,885 172,374 - - 
อื่น ๆ  1,491,464 170,046 1,491,464 170,046 
รวม 7,252,199 10,426,613 6,744,314 10,254,239 

 

28. คาธรรมเนียมและบริการจาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสส้ินสุด  สําหรับไตรมาสส้ินสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

 “ยังไมไดตรวจสอบ”  “ยังไมไดตรวจสอบ” 
คานายหนาจายใหแกตลาดหลักทรัพยฯ 2,766,315  7,867,000  2,766,315  7,867,000 
ตัดจําหนายคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุน        
สวนบุคคล การจัดการกองทุนรวม         
และธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 124,658  (196,848)  -  (246,575) 

อื่น ๆ  334,648  172,677  33,164  208,254 
รวม 3,225,621  7,842,829  2,799,479  7,828,679 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

คานายหนาจายใหแกตลาดหลักทรัพยฯ 7,928,364  15,343,274  7,928,364  15,343,274 
ตัดจําหนายคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุน        
สวนบุคคล การจัดการกองทุนรวม         
และธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 247,945  248,634  -  - 

อื่น ๆ  1,004,121  1,061,230  527,188  1,113,769 
รวม 9,180,430  16,653,138  8,455,552  16,457,043 
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29. คาตอบแทนกรรมการ 
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชนเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการบริหาร 
ท้ังนี้ คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย
เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2552 และวันท่ี 20 เมษายน 2552 ตามลําดับ และคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 
2551 ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2551 และ
วันท่ี 18 เมษายน 2551 ตามลําดับ 

 
30. คาใชจายอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสส้ินสุด  สําหรับไตรมาสส้ินสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
คารับรอง 798,400 2,423,466               793,898 2,423,466 
คาใชจายดานประชาสัมพันธ 1,534,188 5,123,819            1,302,941 4,914,317 
คาใชจายเดินทาง 1,087,379          3,919,338            1,080,614 3,881,763 
คาใชจายตลาดหลักทรัพย 1,604,051        621,860            1,604,051 621,860 
คาเคร่ืองเขียนและอุปกรณสํานักงาน 528,026          1,876,931               484,481           1,847,174 
อื่น ๆ  4,466,167   5,372,428            4,237,840 5,193,963 
รวม 10,018,211 19,337,842            9,503,825 18,882,543 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 
 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

คารับรอง          2,407,690         4,824,364 2,398,424 4,824,364 
คาใชจายดานประชาสัมพันธ          2,986,745  6,145,713 2,627,999 5,791,410 
คาใชจายเดินทาง 3,554,761          6,519,861 3,548,606 6,450,241 
คาใชจายตลาดหลักทรัพย 2,843,357 1,540,577 2,843,357 1,540,577 
คาเคร่ืองเขียนและอุปกรณสํานักงาน 2,912,536      3,053,773          2,822,888           2,983,779 
อื่น ๆ  9,060,905 9,252,032 8,576,462          8,908,578 
รวม 23,765,994 31,336,320 22,817,736 30,498,949 
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31. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยท่ีสมัคร
เปนสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่ง และบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบให
อีกสวนหนึ่ง ซ่ึงกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษัทและบริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเปนผูจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 
สําหรับไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
เปนจํานวนเงินประมาณ 0.66 ลานบาท และ 2.15 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุน
สํารองเล้ียงชีพ เปนจํานวนเงินประมาณ 0.07 ลานบาท และ 0.05 ลานบาท ตามลําดับ 

 

สําหรับงวดคร่ึงปส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
เปนจํานวนเงินประมาณ 2.51 ลานบาท และ 4.64 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุน
สํารองเล้ียงชีพ เปนจํานวนเงินประมาณ 0.14 ลานบาท และ 0.11 ลานบาท ตามลําดับ 

 
32. ภาษีเงนิไดนิตบุิคคล 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาย - (12,907,430) - (12,907,430) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอการตัดบัญชี (15,286,359) 74,308 (38,219,670) 74,308 
รวม (15,286,359)      (12,833,122) (38,219,670)    (12,833,122) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาย - (27,534,105) - (27,534,105) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอการตัดบัญชี 4,713,867 (2,125,771) (18,219,444) (2,125,771) 
รวม 4,713,867  (29,659,876) (18,219,444)     (29,659,876) 
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การกระทบยอดภาษีเงินไดและกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณดวยอัตราภาษีเงินได มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
กําไรกอนภาษีเงินได 76,344,814            40,980,135 146,786,340 44,944,798 
อัตราภาษี      25% , 30% 26.27%, 30%  25%  26.27% 
ผลคูณของกําไรกอนภาษีเงินไดกับอัตราภาษี (35,217,568) 10,135,045 36,696,585 11,806,998 
ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี     
แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี 19,931,209 2,698,077 1,523,085 1,026,124 

ภาษีเงินได - คาใชจาย 15,286,359 12,833,122 38,219,670 12,833,122 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด  สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 
 2552  2551  2552  2551 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (10,798,494)            89,985,339 65,594,780 98,672,803 
อัตราภาษี      25% , 30% 26.27%, 30%                       25%   26.27% 
ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดกับอัตราภาษี 13,601,640 22,832,552 16,398,695 25,921,345 
ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี     
แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี (18,315,507) 6,827,324 1,820,749 3,738,531 

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) (4,713,867) 29,659,876 18,219,444 29,659,876 

 
33. การกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  

   งบการเงินรวม  

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
   จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ  ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 
 2552  2551  2552  2551 2552 2551 
 บาท  บาท  หุน  หุน บาท บาท 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
กําไรสุทธิ 61,058,455         28,147,013  824,671,769       833,741,955  0.074  0.034 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 21) -  -  886,618           1,174,746  -  - 

กําไรตอหุนปรับลด            
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ            
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 61,058,455          28,147,013  825,558,387       834,916,701  0.074  0.034 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 จํานวนหุนสามัญ 
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก  กําไรตอหุน 
 2552 2551 2552 2551  2552 2551 
 บาท บาท หุน หุน  บาท บาท 

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ” 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
กําไรสุทธิ 108,566,670 32,111,676 824,671,769 833,741,955  0.132  0.038 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด         

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 21) - - 886,618 1,174,746  -  - 

กําไรตอหุนปรับลด         
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ         
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 108,566,670 32,111,676 825,558,387 834,916,701  0.132  0.038 

 
 

   งบการเงินรวม  
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
   จํานวนหุนสามัญ  
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
 2552  2551  2552  2551 2552 2551 
 บาท  บาท  หุน  หุน บาท บาท 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (6,084,627)         60,325,463  824,786,245       833,734,244  (0.007)  0.072 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            
ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 21) -                -  869,814           1,187,731  -  - 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด            
กําไร (ขาดทุน) ท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ            
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ (6,084,627)         60,325,463  825,656,059  834,921,975  (0.007)  0.072 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 จํานวนหุนสามัญ 
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
 บาท บาท หุน หุน บาท บาท 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
กําไรสุทธิ 47,375,336 69,012,927 824,786,245 833,734,244  0.057  0.083 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด         

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 21) - - 869,814 1,187,731  -  - 

กําไรตอหุนปรับลด         
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ         
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 47,375,336 69,012,927 825,656,059 834,921,975  0.057  0.083 
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34. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ และกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงเกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุน
และ/หรือมีกรรมการรวมกัน ฝายจัดการเห็นวานโยบายการกําหนดราคาท่ีบริษัทเรียกเก็บจากบุคคลท่ี
เกี่ยวของ และกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดใชราคาซ่ึงตอรองกันอยางอิสระท่ีถือปฏิบัติเปนปกติในธุรกิจ 
รายการธุรกิจดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้ 

 
ยอดคงเหลือกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกันและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี  
31 ธันวาคม 2551 มีดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 
 บาท บาท บาท บาท 
บริษัทยอย  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด        

เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุขอ 7) -  -  100,000,000  100,000,000 
เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษัทยอย 40,350,301  35,143,680  40,350,301  35,143,680 
เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษัทยอย 22,558,263  156,947,204  22,558,263  156,947,204 
คาบริการจัดการกองทุนสวนบุคคลคางจาย -  -  7,875  55,497 
รายไดรับลวงหนาจากการเปนตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน -  -  24,362  - 
ลูกหนี้อื่น -  -  -  50,103 

บริษัท ซีมิโก ดีริเวทีฟ จํากัด        
เงินลงทุนรอการชําระบัญชี -  1,000,000  -  1,000,000 
        

บริษัทรวม     
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด      

เงินลงทุนในบริษัทรวม (ดูหมายเหตุขอ 7) 928,117,702  409,689,048  937,505,000  437,505,000 
ลูกหนื้อื่น 22,031,013         145,484  22,031,013         145,484 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 
 บาท บาท บาท บาท 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน        

บริษัทท่ีมีกรรมการรวมกัน        
บริษัท เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด        

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

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา -  1,656,916  -  1,656,916 
เจาหนี้เงินฝากเพ่ือซื้อหลักทรัพย -  4,950  -  4,950 

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

     
บุคคลท่ีเกี่ยวของกนั        

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา -  101,270  -  101,270 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา -  672,415  -  672,415 
เจาหนี้เงินฝากเพ่ือซื้อหลักทรัพย -  3,936,602  -  3,936,602 
เจาหนี้เงินฝากเพ่ือสัญญาซ้ือขายลวงหนา -  241,472  -  241,472 
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รายการคากับบุคคลท่ีเกี่ยวของกันและกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 
และ 2551 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  
 วันที ่30 มิถุนายน วันที ่30 มิถุนายน  
 2552 2551 2552 2551  
 บาท บาท บาท บาท  

 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ”  
บริษัทยอย       

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม       
ซีมิโก จํากัด      
คานายหนารับจากกองทุนรวมภายใต      
การจัดการ - 3,714 - 3,714 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงนิสด 

     รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอ่ืน 
ลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษัทยอย - 20,000,000 - 20,000,000 จํานวน 1,952,514.8391 หนวย  

     หนวยละ 10.2432 บาท 
ซ้ือสินทรัพยถาวร - - - 48,271 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันจําหนาย 
รายจายคาบริการกองทนุสวนบุคคล - - 24,114 155,974 ตามสัญญาท่ีตกลงกันในอัตรารอยละ 0.4 ตอป ของ 

     มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน (ดูหมายเหต ุ
ขอ 35.2) 

รายไดจากการเปนตัวแทนซ้ือขายหนวยลงทุน - - - 66,901 - คิดอัตรารอยละ 0.15 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิหนวย 
     ลงทุนท่ีจําหนายได 

รายไดอื่น - - 25,000 75,000 ตามอัตราตอรองท่ีตกลงกัน 25,000 บาทตอเดอืน 
      

บริษัทรวม      
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด      

 รายจายคาบริการ   - - 300,000 - ตามอัตราท่ีตกลงกัน 150,000 บาทตอเดอืน  
(ดูหมายเหตุขอ 35.4) 

      
บริษัทที่เกี่ยวของกัน      
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน      

บริษัท เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด      
รายไดจากการเปนท่ีปรึกษาการเงิน - 56,307 - 56,307 ตามอัตราท่ีตกลงกัน 225,000 บาทตอป 

      
Mac Sharaf Securities (U.A.E) LLC      

คาใชจายอืน่ - 24,370 - 24,370 ตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  
 วันที ่30 มิถุนายน วันที ่30 มิถุนายน  
 2552 2551 2552  2551  
 บาท บาท บาท  บาท  
 “ยังไมไดตรวจสอบ” “ยังไมไดตรวจสอบ”  
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน    

Quam Securities Company Limited    
คานายหนารับ 47,676 - 47,676           - คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายรอยละ 0.25 

   สําหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงนิสด และ    
   รอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับบัญชีซ้ือขายผาน 
   อินเตอรเน็ต เปนอัตราปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอื่น 

Quam Securities Nominess (Singapore) Pte.      
คานายหนารับ - 1,939,015 - 1,939,015 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายรอยละ 0.25 

    สําหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงนิสด และ    
    รอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับบัญชีซ้ือขายผาน 
    อินเตอรเน็ต เปนอัตราปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอื่น 

Quam Asset Management Limited     
คานายหนารับ - 93,217 - 93,217 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายรอยละ 0.25 

    สําหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงนิสด และ    
    รอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับบัญชีซ้ือขายผาน 
    อินเตอรเน็ต เปนอัตราปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอื่น 
บุคคลที่เกี่ยวของกัน     

คานายหนารับ  22,019 60,237 22,019 60,237 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงนิสด 
รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอ่ืน 

คานายหนารับจากการซ้ือขายสัญญา     
ซ้ือขายลวงหนา 8,100  8,100 9,800 คิดคานายหนาสัญญาละ 450 บาท 
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รายการคากับบุคคลท่ีเกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางงวดคร่ึงปส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2552 และ 2551 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับงวดครึ่งปส้ินสุด สําหรับงวดครึ่งปส้ินสุด  
 วันที ่30 มิถุนายน วันที ่30 มิถุนายน  
 2552 2551 2552 2551  
 บาท บาท บาท บาท  

บริษัทยอย      
บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุนรวม       
ซีมิโก จํากัด      
คานายหนารับจากกองทุนรวมภายใต      
การจัดการ - 5,199 - 5,199 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงนิสด 
     รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอ่ืน 

รายจายคาบริการกองทนุสวนบุคคล - -      131,838 280,859 ตามสัญญาท่ีตกลงกันในอัตรารอยละ 0.4 ตอป ของ 
     มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษัทยอย     20,625,724 40,000,000   20,625,724 40,000,000 ราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิ 
   ไถถอนกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษัทยอย 20,625,724 50,639,741 20,625,724 50,639,741 ราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิ จํานวน 5 ลานหนวย  

     หนวยละ 10.1279 บาท 
ลงทุนในกองทุนสวนบุคคลท่ีบริหาร      
โดยบริษัทยอย - 140,000,000 - 140,000,000 ตามมูลคาเงินลงทุน 140 ลานบาท 

   ไถถอนเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล      
      ท่ีบริหารโดยบริษัทยอย    135,000,000 -   135,000,000 - ตามมูลคาเงินลงทุน  
ซ้ือสินทรัพยถาวร -             48,271 - 48,271 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันจําหนาย 
ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล - 22,381,651 - 22,381,651 ตามราคาตลาด 
รายไดจากการเปนตัวแทนซ้ือขายหนวยลงทุน - - 119,852 - คิดอัตรารอยละ 0.15 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิหนวย 
     ลงทุนท่ีจําหนายได 
รายไดอื่น - -       100,000 150,000 ตามอัตราตอรองท่ีตกลงกัน 25,000 บาทตอเดอืน 
      

บริษัทรวม      
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด      

 รายจายคาบริการ   - - 300,000 - ตามอัตราท่ีตกลงกัน 150,000 บาทตอเดอืน 
(ดูหมายเหตุขอ 35.4) 

      
บริษัทที่เกี่ยวของกัน      
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน      
บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)      
คานายหนาจาย - 727,688 - 727,688 ตามอัตราท่ีตกลงกันรอยละ 15 ของรายได 
     คาธรรมเนียม 

บริษัท เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด      
รายไดจากการเปนท่ีปรึกษาการเงิน - 112,613 - 112,613 ตามอัตราท่ีตกลงกัน 225,000 บาทตอป 

Mac Sharaf Securities (U.A.E) LLC      
คาใชจายอืน่ - 71,435 - 71,435 ตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับงวดครึ่งปส้ินสุด สําหรับงวดครึ่งปส้ินสุด  
 วันที ่30 มิถุนายน วันที ่30 มิถุนายน  
 2552 2551 2552  2551  
 บาท บาท บาท  บาท  

มูลนิธิศรีวิสารวาจา      
   มูลคาการขายพันธบัตร - 7,305,754  - 7,305,754 ตามราคาตลาด 
บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)      
รายไดจากการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน - 500,500  - 500,500 ตามที่ตกลงกันตามสัญญา 

Quam Securities Nominess (Singapore) Pte.         
คานายหนารับ - 2,202,852  - 2,202,852 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายรอยละ 0.25 

       สําหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงนิสด และ    
       รอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับบัญชีซ้ือขายผาน 
       อินเตอรเน็ต เปนอัตราปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอื่น 

       
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน     

Quam Asset Management Limited        
คานายหนารับ - 107,105  - 107,105 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายรอยละ 0.25 
    สําหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงนิสด และ    
    รอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับบัญชีซ้ือขายผาน 
    อินเตอรเน็ต เปนอัตราปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอื่น 

Quam Securities Co.,Ltd.     
คานายหนารับ 95,859 - 95,859 - คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายรอยละ 0.25 
     สําหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงนิสด และ    
     รอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับบัญชีซ้ือขายผาน 
     อินเตอรเน็ต เปนอัตราปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอื่น 

บุคคลที่เกี่ยวของกัน      
คานายหนารับ  50,678 124,151 50,678 124,151 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงนิสด 
     รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกติซ่ึงคิดกับลูกคารายอ่ืน 
คานายหนารับจากการซ้ือขายสัญญา 23,850 9,800 23,850 9,800 คิดคานายหนาสัญญาละ 450 บาท 
   ซ้ือขายลวงหนา    
มูลคาซ้ือหนวยลงทุน - 150,234 - - ตามมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
มูลคาขายหนวยลงทุน - 50,221 - - ตามมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

 

นอกจากนี้ ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ในสัดสวนรอยละ 48.81 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2552 บริษัทเพิ่มสัดสวนการลงทุนเปนรอยละ 49.45 เปนผลใหบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
มีฐานะเปนบริษัทรวมของบริษัท 
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35. ภาระผูกพัน  
รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
35.1 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2545 บริษัททําสัญญากับบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) เพื่อให

บริษัทดังกลาวหาลูกคาเพื่อรับบริการที่ปรึกษาทางดานการเงินกับบริษัท ซ่ึงสัญญามีอายุ 1 ป 
และไดขยายเวลาไปจนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2553 โดยบริษัทจะตองจายคาตอบแทนเปนอัตรา
รอยละของรายไดคาธรรมเนียมท่ีบริษัทไดรับจากลูกคาใหแกบริษัทดังกลาว ต้ังแตวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนสิทธิในสัญญาดังกลาวใหแกบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
โดยท่ีรายละเอียดและวันครบกําหนดของสัญญาเปนไปตามเง่ือนไขเดิม 

 
35.2 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2550 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก 

จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย โดยบริษัทยอยจะเปนผูบริหารกองทุนสวนบุคคลท่ีบริษัทลงทุน สัญญา
มีอายุ 1 ป ส้ินสุดวันท่ี 30 ธันวาคม 2551 และตอสัญญาอัตโนมัติอีกคราวละหน่ึงป บริษัทตอง
จายคาตอบแทนในอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญาในอัตรารอยละ 0.4 ตอป ของมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุน 

 
35.3   เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 บริษัททําสัญญากับบริษัท Mac Capital Limited เพื่อใหบริษัทดังกลาวหา

ลูกคาเพื่อรับบริการที่ปรึกษาทางดานการเงินกับบริษัท สัญญาส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัท
จะตองจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของรายไดคาธรรมเนียมท่ีบริษัทไดรับจากลูกคาใหแก
บริษัทดังกลาว ต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนสิทธิในสัญญาดังกลาวใหแกบริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยท่ีรายละเอียดและวันครบกําหนดของสัญญาเปนไปตาม
เง่ือนไขเดิม  
 

35.4 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษัททําสัญญากับบริษัท เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อใหบริษัทดังกลาว
ใหบริการบริหารจัดการ สําหรับงานดานบัญชี งานดานปฏิบัติการ งานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนดานเทคนิค  
งานดานกํากับดูแลใหปฏิบัติตามกฎหมาย งานดานบริหารบุคคล งานดานธุรการท่ัวไปและงาน
บริหารจัดการท่ัวไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ป ส้ินสุดวันท่ี 30 เมษายน 2553 และใหมีผลบังคับ
ใชตอไปอีกคราวละ 1 ป โดยบริษัทจะตองจายคาตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 
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35.5 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อใหบริษัท
ดังกลาวใหเชาชวงพื้นท่ีช้ัน 16 (หอง 1601) ของอาคารลิเบอรต้ีสแควร เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบาง
รัก กรุงเทพมหานคร จํานวน 87 ตารางเมตร เพื่อใชเปนสํานักงานของบริษัท ระยะเวลาการเชา
นับต้ังแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2553 โดยบริษัทจะตองจายคาเชาเดือนละ 
49,503 บาท 

 

35.6 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2552 มีมติอนุมัติจายเงินคาตอบแทน
พิเศษชวงเปล่ียนผานใหแกพนักงานท่ีโอนจากบริษัทไปปฏิบัติงานตอท่ีบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
โดยกําหนดจายเปนงวด  ๆภายในระยะเวลา 18 เดือน โดยจะจายทุก 6 เดือน ในอัตราสวนรอยละ 20 : 20 : 20 : 40 
ตามลําดับ เร่ิมต้ังแตงวดมิถุนายน 2552 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท้ังนี้ พนักงานจะตองมีสถานะภาพ
ของการเปนพนักงานอยูในวันท่ีบริษัททําการจายเงินงวดนั้นๆ ดวย โดยการจายเงินดังกลาวเปนเงิน
ท่ีบริษัทจายใหตามภาระผูกพันของสัญญาโอนการจางระหวางกันเทานั้น ซ่ึง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2552 บริษัทไดประมาณจํานวนท่ีตองจายท้ังส้ินเปนจํานวนเงิน 116 ลานบาท และไดจายและบันทึก
เปนคาใชจายไปแลวเปนจํานวนเงิน 35.42 ลานบาท โดยบริษัทไมไดบันทึกประมาณการหน้ีสิน
ดังกลาวเพิ่มเติม เนื่องจากมีความไมแนนอนในหนี้สินดังกลาว 

 

รายการกับคูสัญญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ 
35.7 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ืออุปกรณ

คอมพิวเตอรและเคร่ืองใชสํานักงานเปนจํานวนเงินประมาณ 0.1 ลานบาท และ 2.5 ลานบาท ตามลําดับ 
และมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวสําหรับอาคารและอุปกรณสํานักงาน ซ่ึงจะตองจายคาเชา
และคาบริการในอนาคตดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 
 ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

ภายใน 1 ป 2.6  58.6  1.6  56.8 
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 2.7  28.5  2.7  28.4 
รวม 5.3  87.1  4.3  85.2 

 

36. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร 
บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานธุรกิจดานนายหนาคาหลักทรัพยและใหบริการและบริษัทยอยดําเนิน
กิจการหลักดานหลักทรัพยและใหบริการบริหารทรัพยสินเปนหลัก โดยดําเนินธุรกิจในสวนงาน
ภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นจึงมิไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ
หรือภูมิศาสตร 
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37. เคร่ืองมือทางการเงิน 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยไมมีการซ้ือขายเคร่ืองมือ
ทางการเงินประเภทตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 
37.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือคือความเส่ียงท่ีบริษัทและบริษัทยอยไดรับความเสียหาย 
อันสืบเนื่องมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน 
ท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงินได สินทรัพยทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไมไดมี 
ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวมากและมูลคาสูงสุดของความเส่ียงคือมูลคาตามบัญชีของ
เคร่ืองมือทางการเงินหักดวยสํารองเผ่ือขาดทุนตามท่ีแสดงไวในงบดุล  

 

37.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทยอย 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม   
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552   
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือกอนกําหนดอัตราใหม อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 

อัตราดอกเบี้ย  เมื่อ  นอยกวา    มากกวา  ลูกหน้ี  ไมมี   อัตราลอยตัว อัตราคงท่ี 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  5 ป  ดอยคุณภาพ  ดอกเบี้ย  รวม   

สินทรัพยทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 22  282  -  -  -  -  297 601 0.50 – 0.75 1.1 – 1.75 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ -  -      184  13  -  -  - 197 - 1.40 – 4.08 
ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา                 

และดอกเบี้ยคางรับ -  -  -  -  -  284  37 321 - - 

รวม 22  282  184  13  -  284  334 1,119   

                 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551   
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือกอนกําหนดอัตราใหม อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 

อัตราดอกเบี้ย  เมื่อ  นอยกวา    มากกวา  ลูกหน้ี  ไมมี   อัตราลอยตัว อัตราคงท่ี 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  5 ป  ดอยคุณภาพ  ดอกเบี้ย  รวม   

สินทรัพยทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 20  371  -  -  -  -  144 535 0.50 - 0.75 2.60 - 2.70 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - สุทธิ -  -  325  79  210  -  - 614 - 2.22 - 16.35 
ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี -  -  -  -  -  -  171 171 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา                 

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

รวม 20  371  1,018  79  210  251  568 2,517   

                 
หน้ีสินทางการเงิน                 
เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา -  -  -  -  -  -  360 360 - - 

รวม -  -  -  -  -  -  360  360   
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(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท   

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552   
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือกอนกําหนดอัตราใหม อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 
 อัตราดอกเบี้ย  เมื่อ  นอยกวา     มากกวา   ลูกหน้ี  ไมมี   อัตราลอยตัว อัตราคงท่ี 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  5 ป  ดอยคุณภาพ  ดอกเบี้ย  รวม   

สินทรัพยทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 20  250  -  -  -  -  297 567 0.50 – 0.75 1.15 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - สุทธิ -  -   184  13  -  -  - 197 - 1.40 – 4.08 
ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา                 

และดอกเบี้ยคางรับ -  -  -  -  -  284  37 321 - - 

รวม 20  250  184  13  -  284  334 1,085   

 
 (หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท   
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551   
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   
 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดของสัญญา   
 หรือกอนกําหนดอัตราใหม อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 
 อัตราดอกเบี้ย  เมื่อ  นอยกวา     มากกวา   ลูกหน้ี  ไมมี   อัตราลอยตัว อัตราคงท่ี 
 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  5 ป  ดอยคุณภาพ  ดอกเบี้ย  รวม   

สินทรัพยทางการเงิน                
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 18 330  -  -  -  - 144  492 0.50 – 0.75 2.60 - 2.70 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - สุทธิ -  -  325  79  210 -  -  614 - 2.22 - 16.35 
ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี -  -  -  -  -  - 171 171 - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา                 

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

รวม 18  330  1,018  79  210  251 568  2,474   

                 
หน้ีสินทางการเงิน                
เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา -  -  -  -  -  - 360  360 - - 

รวม -  -  -  -  -  - 360 360   

 
 

อัตราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยทางการเงินเฉล่ียและตนทุนการเงินเฉล่ียของหนี้สินทาง
การเงินเฉล่ียของบริษัทสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินชนิดท่ีมีดอกเบ้ียแสดงไวในตารางตอไปนี้ 

 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 

เครื่องมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ดอกเบ้ียรับ/จาย อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย  
(รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 643,646,036 7,496,956 2.35 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 228,483,200      3,080,575 2.72 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา 
  และดอกเบ้ียคางรับ 

 
823,241,543 

 
30,320,831 

 
7.43 

    
หน้ีสินทางการเงิน    
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 315,366,668 3,260,375 2.08 
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(หนวย : บาท) 

 งบกา รเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

เครื่องมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ดอกเบ้ียรับ/จาย อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย  
(รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 716,135,549 32,188,282 4.49 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 471,014,167 19,224,586 4.08 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา 
  และดอกเบ้ียคางรับ 

 
1,966,257,860 

 
107,054,969 

 
5.44 

    
หน้ีสินทางการเงิน    
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 588,884,285 17,603,709 2.99 

 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 

เครื่องมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ดอกเบ้ียรับ/จาย อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย  
(รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 606,094,820 7,129,281 2.35 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 228,483,200 3,080,575 2.72 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา 
  และดอกเบ้ียคางรับ 

 
823,241,543 

 
30,320,831 

 
7.43 

    
หน้ีสินทางการเงิน    
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 315,366,668 3,260,375 2.08 
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(หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

เครื่องมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ดอกเบ้ียรับ/จาย อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย  
(รอยละ) 

สินทรัพยทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 678,530,588 31,158,685 4.59 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ 454,973,992 18,267,497 4.02 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา 
  และดอกเบ้ียคางรับ 

 
1,966,257,860 

 
107,054,969 

 
5.44 

    
หน้ีสินทางการเงิน    
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 588,884,285 17,603,709 2.99 

 
 
 

37.3 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 
วันท่ีท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจาก ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 
ธันวาคม 2551 มีดังนี้  

(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2552 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 282 - - - 319 - 601 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ - 184 13 - 1,098 - 1,295 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา        

และดอกเบ้ียคางรับ 284 37 - - - - 321 
รวม 566 221 13 - 1,417 - 2,217 
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(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 371 - - - 164 - 535 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ - 325 79 210 49 - 663 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 171 - - - - 171 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา        

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

        
หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - 360 - - - - 360 
รวม - 360 - - - - 360 

 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 ณ วันที ่30 มิถุนายน 2552 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 250 - - - 317 - 567 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ - 184 13 - 1,098 - 1,295 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา        

และดอกเบ้ียคางรับ            284 37 - - - - 321 
รวม 534 221 13 - 1,415 - 2,183 
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(หนวย : ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ
 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 330 - - - 162 - 492 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ - 325 79 210 49 - 663 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 171 - - - - 171 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา        

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

        
หนี้สินทางการเงิน        
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - 360 - - - - 360 
รวม - 360 - - - - 360 

 
37.4 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอยไมมีเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีเปนเงินตราตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญ 
 

37.5  มูลคายุติธรรม 
ในการเปดเผยมูลคายุติธรรมตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม  ดังนั้นมูลคายุติธรรมท่ี
ประมาณข้ึนท่ีเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไมจําเปนตองบงช้ีถึงจํานวนเงินซ่ึงเกิดข้ึน
จริงในตลาดแลกเปล่ียนในปจจุบัน การใชขอสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณท่ี 
แตกตางกันอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมท่ีประมาณข้ึนบริษัทใชวิธีการและ 
ขอสมมติฐานดังตอไปนี้  ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
มูลคายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวน
ท่ีแสดงในงบดุล เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวเปนสินทรัพยและ
หนี้สินระยะส้ันและมูลคาไมเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ยกเวน 
มูลคายุติธรรมโดยประมาณของเงินลงทุน ซ่ึงเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา และหลักทรัพยเผ่ือขาย  
มูลคายุติธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกันในตลาด สําหรับเงินลงทุนท่ัวไปซ่ึงไมใชหลักทรัพย 
จดทะเบียน  มูลคายุติธรรมประมาณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกําหนดมูลคา
ยุติธรรมประมาณโดยวิธีการหาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบีย้ปจจบัุนและระยะเวลา
ท่ีจะถือจนครบกําหนด 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงินไมแตกตางจากราคาตามบัญชีอยางมีสาระสําคัญ ยกเวนมูลคายุติธรรม
โดยประมาณของเงินลงทุนท่ัวไป - บุริมสิทธิท่ีไมอยูในความตองการของตลาด ดังนี้  

 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 ราคาตามบัญชี  ราคายุติธรรม  ราคาตามบัญชี  ราคายุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินลงทุนทั่วไป - บุริมสิทธิ 125,000 8,469,350 125,000 7,045,100 

 

38. การดําเนินงานท่ียกเลิก       
ในระหวางไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจหลักทรัพยไปยังบริษัทหลักทรัพย 
เคที ซีมิโก จํากัด โดยหลังจากการโอนธุรกิจ บริษัทจะดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนเพื่อคา
ตราสารหน้ี ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ ท้ังนี้สัดสวนของรายไดจากการดําเนินงานท่ียกเลิกไปคิดเปน
รอยละ 97 ของรายไดรวม โดยคาใชจายสวนเกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพยไดลดไปท้ังจํานวน และคาใชจายจาก
การดําเนินงานท่ียกเลิก คิดเปนรอยละ 98 ของคาใชจายรวม 

 
39. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทรวม คร้ังท่ี 13/2552 มีมติอนุมัติให
ลดทุนจดทะเบียนและทุนท่ีชําระแลวของบริษัทรวมเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2552 จํานวน 353,524,000 บาท โดยใหลดมูลคาท่ีตราไวหุนละ 10.00 บาทตอหุน เปน 8.25 บาทตอหุน 
จะทําใหทุนจดทะเบียนและชําระแลวลดลงเปนจํานวนเงิน 326,200,000 บาท และอนุมัติการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทรวม ขอ 5 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนและชําระ
แลวของบริษัทรวมดังกลาว 
 
อยางไรก็ตาม ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทรวม คร้ังท่ี 3/2552 ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันท่ี 7 กันยายน 
2552 จะพิจารณาอนุมัติเร่ืองดังกลาวขางตนท้ังหมดตอไป  

 
40. การอนุมัติใหออกงบการเงิน 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมีอํานาจของบริษทั 
เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2552 

 


