
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 

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

เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด ตามกฎหมายวาดวย

บริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2537 และไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2538 และมีท่ีอยูจดทะเบียนท่ี ช้ัน 8 - 9, 15 - 17, 20 - 21 

เลขท่ี 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีจํานวนสาขา  11 แหง บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานรวม

จํานวน 490 คน และ 492 คน ตามลําดับ และพนักงานเฉพาะบริษัทมีจํานวน 474 คน และ 461 คน 

ตามลําดับ   
 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 6 ประเภท ไดแก  

1. ธุรกิจการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย  

2. การคาหลักทรัพย  

3. การเปนท่ีปรึกษาทางการลงทุน  

4. การจัดจําหนายหลักทรัพย  

5. การซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเนต  

6. ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
 

ตอมา เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2552 บริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทกิจการการยืม

และใหยืมหลักทรัพยเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลัง ท้ังนี้การอนุญาตมีผลตั้งแตวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2552 
 

ตามท่ีกลาวในหมายเหตุขอ 7 บริษัทมีแผนรวมลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยกับธนาคารกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัดเปนบริษัทรวมลงทุน ดังนั้นการดําเนินงาน

ของบริษัทในป  2552 อาจมีการเปล่ียนแปลง ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับการอนุมัติของผูถือหุนในการขายธุรกิจ  

ของบริษัทใหกับบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด (ดูหมายเหตขุอ 7 และขอ 35) 
 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด (บริษัทยอย) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรับอนญุาต

ใหประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมและกองทุนสวนบุคคล 
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2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงนิ 

2.1 บริษัทจัดทํางบการเงินนี้ตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

ในประเทศไทย และไดจัดทําข้ึนตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“กลต.”) 
 

การแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดข องประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สธ/น. 26/2549 เร่ือง “แบบงบการเงิน

สําหรับบริษัทหลักทรัพย” ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2549 
 

งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาองคประกอบของงบการเงิน 

ยกเวนตามท่ีไดเปดเผยในนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
 

 ในป 2550 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “งบกระแสเงินสด” และมาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” ไดมีการประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

โดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 

การปรับปรุงดังกลาว ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

ยังคงแสดงรายการตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี 

สธ/น. 26/2549 เร่ือง “แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย” ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2549  
 

มาตรฐานการบัญชีท่ีประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช 
 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 86/2551 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 

เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ ซ่ึงไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผล

บังคับใชในป 2551 
 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน 

   ท่ียกเลิก 
 

มาตรฐานการบัญชีขางตนนี้เม่ือมีผลใชบังคับจะใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมท่ียกเลิกไป 

บริษัทไดประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี

ฉบับดังกลาวขางตน เม่ือถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง

วันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท 
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2.2 งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ไดรวมรายการของบริษัทและบริษัทยอย 

2 บริษัท ซ่ึงประกอบดวย บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด และบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุน ซีมิโก ไนท ฟนด แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงบริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 และรอยละ 51 

ตามลําดับ  นอกจากนี้ งบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ไมไดรวมรายการของบริษัท ซีมิโก 

ดีริเวทีฟ จํากัด ซ่ึงบริษัทเคยถือหุนอยูรอยละ 51 เนื่องจากบริษัทดังกลาวได จดทะเบียนเลิก

กิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2550 อยางไรก็ตาม งบกําไรขาดทุนรวม  

ไดรวมงบกําไรขาดทุนของบริษัทดังกลาวตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 จนถึงวันท่ี 13 ธันวาคม 

2550 (วันท่ีจดทะเบียนเลิกกิจการ) 
 

งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ไดรวมรายการของบริษัท  และบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด ซ่ึงบริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 ท้ังนี้ งบการเงินรวม

ดังกลาวไมไดรวมรายการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก ไนท ฟนด แมเนจเมนท 

จํากัด เนื่องจากบริษัทไดขายเงินลงทุนในบริ ษัทยอยดังกลาวท้ังหมด  เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 

2551 (ดูหมายเหตุขอ 7) 
 

ยอดคงคางและรายการคาระหวางบริษัทและบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัทยอยตามบัญชีของ

บริษัทและสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 
 

ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับงบการเงินรวมมีดังตอไปนี ้

  อัตรารอยละของ อัตรารอยละของรายได 

  ยอดสินทรัพยของ ของบริษัทยอยท่ีรวมอยู 

 อัตรารอยละของการถือหุน บริษัทยอยท่ีรวมอยูใน ในงบกําไรขาดทุนรวม 

 โดยบริษัท ณ วันท่ี งบดุลรวม ณ วันท่ี สําหรับปสิ้นสุด 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

 รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม        

ซีมิโก จํากัด 100 100 1.80 2.09 0.39 0.42 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน        

ซีมิโก ไนท ฟนด แมเนจเมนท จํากัด - 51 - 0.76 - 2.68 

 บริษัท ซีมิโก ดีริเวทีฟ จํากัด - - - - - 0.41 
 

งบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ไดรวมสวนไดเสียในบริษัทรวม ซ่ึงไดมาจาก

งบการเงินของบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด เนื่องจากในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 48.81 ของทุน

ท่ีออกและเรียกชําระ เปนผลใหบริษัทหลักทรัพย  เคทีบี จํากัด มีฐานะเปนบริษัทรวมของบริษัท  

(ดูหมายเหตุขอ 7) 
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2.3 การจัดประเภทรายการใหม 

การแสดงรายการในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบ

ไดมีการจัดประเภทรายการใหม สําหรับสวนเกินมูลคาหุน - หุนทุนซ้ือคืน จํานวน 15.52 ลานบาท ซ่ึงเดิม

เคยแสดงเปนสวนหนึ่งของสวนเกินมูลคาหุน ไดถูกแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลรวม

และงบดุลเฉพาะบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสด รวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ท่ีนํามาแสดง

เปรียบเทียบไดมีการจัดประเภทรายการใหม โดยการแสดงการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนระย ะส้ัน

ประเภทหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 10.76 ลานบาท เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมลงทุน ซ่ึงเดิมเคย

แสดงเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมดําเนินงาน โดยแบงเปนเงิ นสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุน จํานวน  

902.97 ลานบาท และเงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวน 892.21  ลานบาท ในงบกระแส

เงินสดรวม เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบกระแสเงินสด รวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2551 
 

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550  ท่ีนํามา

แสดงเปรียบเทียบ ไดมีการจัดประเภทรายการใหม โดยการแสดงการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนระยะส้ัน

ประเภทหลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 79.88 ลานบาท เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมลงทุน  ซ่ึงเดิมเคย

แสดงเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมดําเนินงาน โดยจัดประเภทเปนเงินสดจายเพื่อซ้ือ เงินลงทุนท้ัง

จํานวนในงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบกระแสเงินสด

เฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี

ตามท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 51 เร่ือง “สินทรัพยไมมีตัวตน” ไดมีการประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

โดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551  

ซ่ึงกําหนดใหสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนตองมีการทดสอบการดอยคา

เปนประจําทุกป และไมอนุญาตใหมีการตัดจําหนาย และกําหนดใหการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว

ไมตองปรับยอนหลังกับงบการเงินปกอน ดังนั้น บริษัทจึงไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี โดยหยุดการ

ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 ท้ังนี้

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้  

4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

คานายหนา 

คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 

 

คาธรรมเนียมและบริการ 

คาธรรมเนียมถือเปนรายไดตามเกณฑ คงคาง สวนรายไดคาบริการถือเปนรายไดตามอัตราสวน

ของงานท่ีทําเสร็จตามท่ีระบุในสัญญา 

 

ดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 

ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เวนแตมีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและ

ดอกเบ้ียบริษัทจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบ้ียดังกลาวตามเกณฑคงคาง   

 

กรณีดังตอไปนี้ ถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบ้ีย 

1) ลูกหนี้ท่ัวไปท่ีมีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้ 

2) ลูกหนี้ผอนชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซ่ึงคางชําระเงินตนหรือ

ดอกเบ้ียตั้งแตสามเดือนข้ึนไป 

3) ลูกหนี้ผอนชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานท่ีชัดเจน

และมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทจะไดรับชําระหนี้ท้ังหมด 

4) ลูกหนี้สถาบันการเงินท่ีมีปญหา 

5) ลูกหนี้อ่ืนท่ีคางชําระดอกเบ้ียตั้งแตสามเดือนข้ึนไป 
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เงื่อนไขดั งกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

กําไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

กําไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาถือเปนรายไดหรือคาใชจาย 

ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 

 

ดอกเบ้ียและเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย 

ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายได  

เม่ือมีการประกาศจาย 

 

คาใชจาย  

คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง 

 

4.2 ดอกเบ้ียเงินกูยืม 

ดอกเบ้ียเงินกูยืมถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

 

4.3 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา 

บริษัทบันทึกเงินท่ีลูกคาวางไวกับบริษัท เพื่อการซ้ือขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและการซ้ือขาย

หลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซเปนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทเพื่อการควบคุมภายใน

ของบริษัท และ ณ วันท่ีในงบดุลบริษัทไดตัดรายการดังกลาวออกท้ังดานสินทรัพยและหนี้สิน 

โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนของบริษัทเทานั้น 

 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบ เทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน  

เงินฝากธนาคารออมทรั พย เงินฝากประจําท่ีมีอายุคงเหลือไมเกิน 3 เดือนและไมมีภาระผูกพัน 

ตั๋วเงินประเภทเผ่ือเรียก และตั๋วเงินท่ีมีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรือนอยกวา ซ่ึงเปนไปตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
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4.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทและบริษัทยอยบันทึกการ

เปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายท้ังท่ีถือไวเปนเงินลงทุนช่ัวคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคา

ยุติธรรม บริษัทและบริษัทยอยบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคาของหลักทรัพยดังกลาว เปนรายการ

แยกตางหากในสวนของผูถือหุน จนกระท่ังจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปล่ียนแปลงมูลคานั้น

ในงบกําไรขาดทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระใน 1 ป และท่ีจะถือไวจนครบกําหนด แสดงมูลคา

ตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 

 

การตัดจําหนายบัญชีสวนเกิน /สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ใชอัตราดอกเบ้ียแทจริงซ่ึงจํานวนท่ี

ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับรายไดดอกเบ้ียรับ 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไปซ่ึงแสดง  

ตามราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

 

การบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย และเงินลงทุน

ท่ัวไปจะบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน เม่ือราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

บริษัทและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

 

4.6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาทุน

สุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  

 

บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสีย 
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4.7 ลูกหนี้และเจาหนี้สํานักหักบัญชี 

ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจาหนี้ท่ีเกิดจากการชําระราคาซ้ือขายหลักทรัพยผานสํานักหักบัญชี 

ของศูนยรับฝากหลักทรัพยในแตละวัน รวมถึงเงินท่ีนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชี

แสดงเปนยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจ าหนี้สํานักหักบัญชี ซ่ึงเปนไปตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี ส ธ/น. 26/2549 เร่ือง “แบบงบการเงิน

สําหรับบริษัทหลักทรัพย” ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2549 

 

4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา แบงเปน 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย

และสัญญาซ้ือขายลวงหนาดวยเงินสด  ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย และลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาดวยเงินสดเปนบัญชีท่ีลูกหนี้จะตอง ชําระราคา

คาซ้ือหลักทรัพย ใหบริษัทภายใน 3 วันทําการ และชําระราคาคาซ้ือ สัญญาซ้ือขายลวงหนาให

บริษัทภายใน 1 วันทําการนับจากวันท่ีส่ังซ้ือหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา ลูกหนี้เงินใหกูยืม

เพื่อซ้ือหลักทรัพยเปนบัญชีท่ีลูกหนี้สามา รถกูยืมเงินเพื่อซ้ือหลักทรั พย ไดโดยตองวาง

หลักประกันการชําระหนี้ในอัตราท่ีไมต่ํากวาอัตราท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด 

ลูกหนี้อ่ืนรวมลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาดวยเงินสดท่ีไมสามารถชําระเงิน

ไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและลูกหนี้ท่ีอยูระหวางประนอมหนี้หรือผอนชําระ 

 

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  
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4.9 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ 

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสม 

 

คาเส่ือมราคาคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณ

ของสินทรัพยดังตอไปนี้ 
 

สวนปรับปรุงอาคารเชา 5 ป 

อุปกรณคอมพิวเตอร 3 - 5 ป 

อุปกรณสํานักงาน 5 ป 

ยานพาหนะ 5 ป 

 

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับ

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 

 

การซอมแซมและบํารุงรักษาจะรั บรูในงบกําไรขาดทุนในระหวางงวดบัญชีท่ีเกิดรายการนั้น 

ตนทุนของการปรับปรุงใหดีข้ึนท่ีสําคัญจะบันทึกรวมไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยหากมี

ความเปนไปไดคอนขางแนวาการปรับปรุงนั้นจะทําใหบริษัทไดประโยชนกลับคืนมามากกวา

การใชประโยชนโดยไมมีการปรับปรุง สินท รัพยท่ีไดมาจากการปรับปรุงจะตัดคาเส่ือมราคา

ตลอดอายุการใหประโยชนท่ีเหลืออยูของสินทรัพยท่ีเกี่ยวของ คาซอมแซมและคาบํารุงรักษา

รับรูเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดข้ึน 

 

รายการกาํไรและขาดทุนจากการจําหนายคํานวณโดยการเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรับ

กับราคาตามบัญชี และจะรวมไวในกําไรจากการดําเนินงาน 
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4.10 ทรัพยสินรอการขาย 

ทรัพยสินรอการขายประกอบดวยอสังหาริมทรัพย และสินทรัพยท่ีไมมีตัวตน ซ่ึงแสดงในราคาทุน

หรือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยแลวแตราคาใดจะต่ํากวา บริษัทรับรูสว นท่ีราคาทุน

สูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเปนผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

 

กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายรับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือมีการจําหนาย 

 

4.11 สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนแสดงตามราค าทุนหักคาตัด

จําหนายสะสม  

 

คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลา  

ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนี้ 

 

คอมพิวเตอรซอฟทแวร        5 ป 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน  บริษัทจะทดสอบ การดอยคาของ

สินทรัพยดังกลาว เปนประจําทุกปหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมี ขอบงช้ีวา สินทรัพยไม มีตัวตนนั้นอาจ

ดอยคา และตั้งคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

 

สําหรับป 2551 บริษัทหยุดการตัดจําหนายคาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจายเนื่องจากถือไดวามี

อายุการใหประโยชนท่ีไมทราบแนนอน โดยบริษัทจะทดสอบการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว

เปนประจําทุกปหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงช้ีวาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอาจดอยคาและตั้งคาเผ่ือ

การดอยคา (ถามี) 

 

4.12 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจ

หลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีมีตอบุคคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคา

ท่ีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด  
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4.13 สัญญาเชาระยะยาว 

1) สัญญาเชาดําเนินงาน 

สัญญาเชาซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับ

ผูใหเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน คาเชาท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาเชาดังกลาวจึงรับรูเปน

คาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามอายุของสัญญาเชา 
 

2) สัญญาเชาการเงิน 

สัญญาเชาซ่ึงบริษัทไดรับโอนความเส่ียงและผลตอ บแทนสวนใหญของการเปนเจาของ

สินทรัพยยกเวนกรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย

ท่ีเชาในมูลคายุติธรรม ณ วันเร่ิมตนของสัญญาเชาพรอมกับภาระหนี้สินท่ีจะตองจาย คาเส่ือม

ราคาของสินทรัพยท่ีเชาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย 

ดอกเบ้ียหรือคาใชจายทางการเงินคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงตลอดระยะเวลา 

ของสัญญา ดอกเบ้ียหรือคาใชจายทางการเงินและคาเส่ือมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 
 

4.14 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทรับรูประมาณการหนี้สินในงบ การเงิน เม่ือสามารถประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยาง

นาเช่ือถือและเปนภาระผูกพันในปจจุบัน ซ่ึงมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะทําใหบริษัท

สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 
 

4.15 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

เงินจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานบันทึกเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
 

4.16 ภาษีเงินได 

บริษัทและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 56 เร่ือง “การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได ” 

มาปฏิบัติ ซ่ึงเปนการปฏิบัติกอนวันท่ีมีผลใชบังคับ 
 

คาใชจายภาษีเงินไดคํานวณจากกําไรทางภาษีเงินไดคูณดวยอัตราภาษีเงินไดตามกฎหมายตามท่ี

ประกาศใช ณ วันท่ีในงบดุลและปรับปรุงดวยผลกระทบท่ีเกิดจากการบันทึกบัญชีตามวิธีการ

บัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

บริษัทไดตั้งภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีกับ

ราคาตามฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินโดยใชอัตราภาษีท่ีกําหนด ณ วันท่ีในงบดุล ภาษีเงินได 

รอการตัดบัญชีทางดานสินทรัพยจะรับรูเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทจะมีกําไรทางภาษี

ในอนาคตท่ีเพียงพอตอการนําผลแตกตางช่ัวคราวนั้นมาใชประโยชน 
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4.17 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยจํานวน

ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวางป 

 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด คํานวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยผลรวมของ

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก โดยสมมติวาไดมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิใน

การซ้ือหุนสามัญ และการใชสิทธิแปลงสภาพ ณ วันตนป ท้ังนี้ หุนสามัญเทียบเทาของบริษัทและ

บริษัทยอย ไดแก ใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัท และเงินกูยืมท่ีแปลงสภาพได 

ตามลําดับ 

 

4.18 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศจะถูกแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิด

รายการ และแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีในงบดุล

ใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล รายการกําไรและขาดทุนท่ีเกิดการแปลงคา

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกในงบกําไรขาดทุน 

 

4.19 การบริหารความเส่ียงและการปองกันความเส่ียง 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีการซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงินประเภทตราสารทางการเงินนอกงบดุล

ท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุน 

ในตราสารหนี้และตราสารทุน ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนา   เงินกูยืม ท่ีแปลงสภาพได  เจาหนี้สํานัก หักบัญชี   เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา

ซ้ือขายลวงหนา ซ่ึง นโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละ

หัวขอท่ีเกี่ยวของ 
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4.20 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของ 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ี มีอํานาจควบคุมบริษัท 

หรืออยูภายใตความควบคุมของบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุม

เดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีทําหนาท่ีถือหุน และบริษัทยอย ตลอดจนกิจการท่ีเปนบริษัท

ยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือ กิจการท่ีเกี่ยวของกันยังห มายรวมถึงบริษัทรวมและ

บุคคลซ่ึงผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ

ตอบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท รวมท้ังสมาชิกในครอบครัว  

ท่ีใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการท่ีเกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น  

 

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ 

บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย 

 

4.21 นโยบายการบัญชีท่ีใชดุลยพินิจของฝายบริหารและแหลงขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความไม แนนอน

ของการประมาณการ  

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจของ

ผูบริหารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐานหลายประการ 

ซ่ึงมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและ

หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันส้ินงวด รวมท้ังการแสดงรายไดและคาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวาการ

ประมาณการของผูบริหาร ไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใตเหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึน

จริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น โดยประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 

1) มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน 

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด 

ณ ส้ินวันทําการสุดทายของ งวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของ

หนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net asset value) มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้

คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซ้ือลาสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย 
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2) คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความ

เส่ียงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยท่ีใชคํ้าประกัน  และตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

เม่ือหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอ และ/หรือมีโอกาสท่ีจะไดรับชําระคืนไมครบ ท้ังนี้บริษัท

ถือพื้นฐานการจัดช้ันหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ก) มูลหนี้จัดช้ันสูญ หมายถึง 

1) มูลหนี้ของลูกหนี้ท่ีไดติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว แตไมไดรับการชําระหนี้ และ

บริษัทไดดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว 

2) มูลหนี้ท่ีบริษัทไดทําสัญญาปลดหนี้ให 
 

ข) มูลหนี้จัดช้ันสง สัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนท่ีสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ท่ี

เขาลักษณะดังนี้  

1) ลูกหนี้ท่ัวไป ลูกหนี้สถาบันการเงินท่ีมีปญหา และลูกหนี้อ่ืนท่ีมีหลักประกันต่ํากวา

มูลหนี ้

2) ลูกหนี้ผอนชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซ่ึงคางชําระเงินตน

หรือดอกเบ้ียตั้งแตสามเดือนข้ึนไป 

3) ลูกหนี้ผอนชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานท่ี

ชัดเจนและมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทจะไดรับชําระหนี้ท้ังหมด 
 

ค) มูลหนี้จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้สวนท่ีไมสูงเกินกวาหลักประกั นของ

ลูกหนี้ท่ีเขาลักษณะตาม ข) 
 

ท้ังนี้บริษัทตัดจําหนายลูกหนี้จัดช้ันสูญออกจากบัญชีทันทีท่ีพบรายการ ลูกหนี้จัดช้ันสูญ

ดังกลาว  และตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไมต่ํากวารอยละหนึ่งรอยของมูลหนี้จัดช้ัน

สงสัยท้ังจํานวน   
 

ในระหวางไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ประเทศในภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลกประสบปญหา

วิกฤตการเงิน ปญหาเหลานี้ไดมีผลกระทบตอราคาหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ซ่ึงสงผลตอลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยของบริษัท ทําใหตองมีการบังคับขายและ /

หรือนําหลักประกันมาวางเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม ฝายบริหารของบริษัทไดประเมินผลกระทบ

จากสถานการณดังกลาวแลวเห็นวาบริษัทตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ดังกลาว

เพียงพอแลว 
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3) สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนทราบแนนอน 

ฝายบริหารของบริษัทจะมีการประมาณการอายุการใชงาน วิธีการคิดคาเส่ือมราคาของสวนปรับปรุง

อาคารเชาและอุปกรณ และ วิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชน

ทราบแนนอน ณ วันท่ีซ้ือสินทรัพยดังกลาว ในกรณีท่ีมูลคาตามบัญชีของสวนปรับปรุงอาคารเชา

และอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนทราบแนนอนมีการดอยคา บริษัท 

จะรับรูคาเผ่ือการดอยคาในงบกําไรขาดทุน  

 

4) มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการเปดเผยมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน บริษัทตองใชดุลยพินิจในการประมาณ

มูลคายุติธรรม ดังนั้นมูลคายุติธรรมท่ีประมาณข้ึนท่ีเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้

จึงไมจําเปนตองบงช้ีถึงจํานวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปจจุบัน การใชขอ

สมมติฐานทางการตลาดและ /หรือวิธีการประมาณท่ีแตกตางกันอาจมีผลกระทบท่ีมี

สาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมท่ีประมาณข้ึน 

 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 412,465  529,022  407,465  514,022 

เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย และเงินฝากประจํา 445,427,541  563,694,806  442,907,030  562,265,683 

ต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีอายุคงเหลือไมเกินกวา 3 เดือน  370,500,000  422,400,000  330,000,000  410,000,000 

หัก (281,702,767)   เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคา *  (269,774,472)  (281,702,767)  (269,334,472) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 534,637,239  716,849,356  491,611,728  703,445,233 

 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินฝาก ในนามบริษัทเพื่อลูกคาไมตองแสดงเ ปน

สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน) 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน2

.../16 

ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน

ในนามบริษัทเพื่อลูกคาอีกจํานวน  270 ลานบาท และ 240 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงไดแสดงสุทธิเปนศูนย

ไวในงบดุล 
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6. เงนิลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน - สุทธิ 

6.1 ราคาทุน/ราคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรม 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 

 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนชั่วคราว        

หลักทรัพยเพื่อคา        

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 11,968,217  7,026,650  6,375,368  4,653,286 

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

ตราสารหนี้ - พันธบัตรรัฐบาล 230,384,799  231,986,691  99,975,371  99,974,253 

ตราสารหนี้ - ต๋ัวแลกเงิน 220,953,063  221,343,895  -  - 

ตราสารหนี้ - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 76,639,596  76,655,623  -  - 

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 16,999,644  17,206,410  -  - 

รวมหลักทรัพยเพื่อคา 607,680,458  604,952,209  106,350,739  104,627,539 

 

หลักทรัพยเผ่ือขาย        

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

ตราสารหนี้ - พันธบัตรรัฐบาล -  -  51,265,542  51,160,991 

หลักทรัพยหุนทุน - หนวยลงทุน 40,000,000  35,143,680  150,000,000  155,113,592 

รวมหลักทรัพยเผ่ือขาย 57,940,000  41,708,680  201,265,542  206,274,583 

รวม 665,620,458  646,660,889  307,616,281  310,902,122 

(หัก)  บวก คาเผ่ือการปรับมูลคา (7,584,569)  -  3,285,841  - 

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

รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 646,660,889  646,660,889  310,902,122  310,902,122 
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 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 

 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนระยะยาว        

หลักทรัพยเผ่ือขาย        

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 16,182,071  16,144,229  29,882,862  29,882,862 

รวมหลักทรัพยเผ่ือขาย 16,182,071  16,144,229  29,882,862  29,882,862 

        

เงินลงทุนทั่วไป        

หุนสามัญ 29,609,274  963  29,609,274  16,649,293 

หุนบุริมสิทธิ 1,974,500  7,045,100  4,524,500  7,184,393 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 31,583,774  7,046,063  34,133,774  23,833,686 

รวม 47,765,845  23,190,292  64,016,636  53,716,548 

หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคา (37,842)  -  -  - 

หัก  คาเผ่ือการดอยคา (31,457,811)  -      (23,380,330)  - 

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 16,270,192  23,190,292  40,636,306  53,716,548 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้และ        

ตราสารทุน - สุทธิ 662,931,081  669,851,181  351,538,428  364,618,670 

 

 งบการเงินเฉพาะบรษัิท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 

 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนชั่วคราว        

หลักทรัพยเพื่อคา        

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 11,968,217  7,026,650  6,375,368  4,653,286 

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

ตราสารหนี้ - พันธบัตรรัฐบาล 230,384,799  231,986,691  99,975,371  99,974,253 

ตราสารหนี้ - ต๋ัวแลกเงิน 220,953,063  221,343,895  -  - 

ตราสารหนี้ - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 76,639,596  76,655,623  -  - 

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 16,999,644  17,206,410  -  - 

รวมหลักทรัพยเพื่อคา 607,680,458  604,952,209  106,350,739  104,627,539 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 

 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลักทรัพยเผ่ือขาย        

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

หลักทรัพยหุนทุน - หนวยลงทุน 40,000,000  35,143,680  150,000,000  155,113,592 

รวมหลักทรัพยเผ่ือขาย 57,940,000  41,708,680  150,000,000  155,113,592 

รวม 665,620,458  646,660,889  256,350,739  259,741,131 

(หัก)  บวก คาเผ่ือการปรับมูลคา (7,584,569)  -  3,390,392  - 

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

รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 646,660,889  646,660,889  259,741,131  259,741,131 

        

เงินลงทุนระยะยาว        

หลักทรัพยเผ่ือขาย        

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 16,182,071  16,144,229  29,882,862  29,882,862 

รวมหลกัทรัพยเผ่ือขาย 16,182,071  16,144,229  29,882,862  29,882,862 

        

เงินลงทุนทั่วไป        

หุนสามัญ 29,609,274  963  29,609,274  16,649,293 

หุนบุริมสิทธิ 1,974,500  7,045,100  4,524,500  7,184,393 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 31,583,774  7,046,063  34,133,774  23,833,686 

รวม 47,765,845  23,190,292  64,016,636  53,716,548 

หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคา (37,842)  -  -  - 

หัก  คาเผ่ือการดอยคา (31,457,811)  -  (23,380,330)  - 

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 16,270,192  23,190,292  40,636,306  53,716,548 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้และ        

ตราสารทุน - สุทธิ 662,931,081  669,851,181  300,377,437  313,457,679 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้-พันธบัตรรัฐบาล ในสวนของ

ลูกคาบัญชีเงินสดและลูกคาบัญชีเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย ซ่ึ งบริษัทตองสงคืนเม่ือ ลูกคา

ทวงถามจํานวน 496 ลานบาท และ 591 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงไดแสดงสุทธิเปนศูนยไวในงบดุล     
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6.2 การกระทบยอดเงินลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผ่ือขายตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับท่ี กจ. 1/2551 เร่ือง “หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ

รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 

(ฉบับท่ี 23)” ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใชกับงบการเงินท่ีนําสงสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในป 2551 เปนตนไป 

 

การกระทบยอดเงินลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผ่ือขายของงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 เงินลงทุนชั่วคราว  เงินลงทุนชั่วคราว 

 หลักทรัพยเพื่อคา  หลักทรัพยเผื่อขาย  หลักทรัพยเพื่อคา  หลักทรัพยเผื่อขาย 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาตามบัญชีตนป 6,375,368  -  201,009,735  - 

ยอดซื้อหลักทรัพยจดทะเบียน 64,206,844,201  33,147,600  206,512,543  - 

ยอดขายหลักทรัพยจดทะเบียน (64,201,251,353)  (15,207,600)  (401,146,910)  - 

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม        

ของหลักทรัพย (4,941,566)  -  (1,722,082)  - 

คาเผ่ือการดอยคา -  (11,375,000)  -  - 

ราคาตามบัญชีปลายป 7,026,650  6,565,000  4,653,286  - 
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6.3 กําไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุด  สําหรับปสิ้นสุด 

 วันท่ี 31 ธันวาคม  วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง        

ของหลักทรัพยเพื่อคา (1,005,048)  32,317,925  (1,005,048)  32,317,925 

กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย        

หลักทรัพยเพื่อคา 53,091,682  (65,714,654)  53,091,682  (65,714,654) 

กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย        

หลักทรัพยเผ่ือขาย 6,532,377  520  5,520,136  - 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการดอยคา        

149ของเงินลงทุนทั่วไป (8,077,481)  (600,468)  (8,077,481)  (600,468) 

                        ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการดอยคาของ        

หลักทรัพยเผ่ือขาย (11,375,000)  -  (11,375,000)  - 

โอนกลับขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ        

เปลี่ยนประเภทหลักทรัพยเผ่ือขาย        

เปนหลักทรัพยเพื่อคา -  23,309,535  -  23,309,535 

ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย        

สัญญาซื้อขายลวงหนา (206,803)  (130,880)  (206,803)  (130,880) 

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 1,608,513  -  -  - 

รวม 40,568,240  (10,818,022)  37,947,486  (10,818,542) 

 

6.4 ดอกเบ้ียและเงินปนผลจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุด  สําหรับปสิ้นสุด 

 วันท่ี 31 ธันวาคม  วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบี้ยรับ 26,283,325  11,653,340  25,326,236  5,386,766 

เงินปนผล 3,198,740  5,000,368  3,198,740  5,000,368 

รวม 29,482,065  16,653,708  28,524,976  10,387,134 
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6.5  ราคาทุน/ราคาทุนตัดจําหนายของตราสารหนี้แยกตามระยะเวลาท่ีจะถึงกําหนดชําระ 
(หนวย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 3ถึงกาํหนดชําระภายใน  4ถึงกาํหนดชําระภายใน 

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

เงินลงทุนช่ัวคราว                

ตราสารหนี้เพ่ือคา                

ตราสารหนี้พันธบัตรตางประเทศ -      50,735,139  -       50,735,139  -  -  -  - 

ตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล     22,393,856  -  207,990,943  230,384,799  99,975,371  -  -  99,975,371 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 302,613,361  11,978,942  -  314,592,303  -  -  -  - 

บวก  (หัก) คาเผ่ือการปรับมูลคา 421,910  209,945  1,581,463  2,213,318  (1,118)  -  -  (1,118) 

รวม - สุทธิ 325,429,127  62,924,026  209,572,406  597,925,559  99,974,253  -  -  99,974,253 

                

ตราสารหนีเ้ผ่ือขาย                

ตราสารหนี้รัฐบาล -  -  -  -  30,040,878  -  21,224,664  51,265,542 

บวก  (หัก)  คาเผ่ือการปรับมูลคา -  -  -  -  207,422  -  (311,973)  (104,551) 

รวม - สุทธิ -  -  -  -  30,248,300  -  20,912,691  51,160,991 

                

เงินลงทุนระยะยาว                

ตราสารหนีเ้ผ่ือขาย                

ตราสารหนี้ภาคเอกชน -  16,182,071  -  16,182,071  -  29,882,862  -  29,882,862 

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

รวม - สุทธิ -  16,144,229  -       16,144,229  -  29,882,862  -  29,882,862 

รวมตราสารหนี ้- สุทธ ิ 325,429,127  79,068,255  209,572,406  614,069,788  130,222,553  29,882,862  20,912,691  181,018,106 

 

(หนวย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 16ถึงกาํหนดชําระภายใน  17ถึงกาํหนดชําระภายใน 

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

เงินลงทุนช่ัวคราว                

ตราสารหนี้เพ่ือคา                

ตราสารหนี้พันธบัตรตางประเทศ -      50,735,139  -       50,735,139  -  -  -  - 

ตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล     22,393,856  -  207,990,943  230,384,799  99,975,371  -  -  99,975,371 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 302,613,361  11,978,942  -  314,592,303  -  -  -  - 

บวก  (หัก) คาเผ่ือการปรับมูลคา 421,910  209,945  1,581,463  2,213,318  (1,118)  -  -  (1,118) 

รวม - สุทธิ 325,429,127  62,924,026  209,572,406  597,925,559  99,974,253  -  -  99,974,253 

                

เงินลงทุนระยะยาว                

ตราสารหนีเ้ผ่ือขาย                

ตราสารหนี้ภาคเอกชน -  16,182,071  -  16,182,071  -  29,882,862  -  29,882,862 

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

รวม - สุทธิ -  16,144,229  -       16,144,229  -  29,882,862  -  29,882,862 

รวมตราสารหนี ้- สุทธ ิ 325,429,127  79,068,255  209,572,406  614,069,788  99,974,253  29,882,862  -  129,857,115 
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6.6 กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาตนป 3,474,963   (1,525,672)  3,579,514  (1,491,697) 

เปลี่ยนแปลงระหวางป         

จากการตีราคาเงินลงทุน (7,792,358)   5,000,635  (7,250,136)   5,071,211 

ยอดคงเหลือสิ้นป (4,317,395)  3,474,963  (3,670,622)  3,579,514 

 

6.7 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานดังนี ้
 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 ราคาทุน/  มูลคา  คาเผื่อ  ราคาทุน/  มูลคา  คาเผื่อ 

 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  การลดมูลคา  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  การลดมูลคา 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

หุนสามัญ 29,609,274  963  29,608,311  21,789,274  944  21,788,330 

หุนบุริมสิทธิ 1,849,500  -  1,849,500  1,849,500  257,500  1,592,000 

 31,458,774  963  31,457,811  23,638,774  258,444  23,380,330 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 10 ข้ึนไปของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายแลวของ

นิติบุคคลนั้นมีดังตอไปนี ้
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

  31 ธันวาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 

  ราคาทุน/  สัดสวน  ราคาทุน/  สัดสวน 

  ราคาตามบัญชี  การถือหุน  ราคาตามบัญชี  การถือหุน 

        ชื่อบริษัท ประเภทธุรกจิ บาท  รอยละ  บาท  รอยละ 

เงินลงทนุทัว่ไป         

หุนบุริมสิทธิ         

บริษัท เบอรดา 

    (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายนิตยสาร - 

 

- 

 

2,550,000 

 

 51 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2550 บริษัทมีเงินลงทุ นในหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผลของ

บริษัท เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 255,000 หุน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 51 ของหุนท้ังหมด

ของบริษัทดังกลาว แตบริษัทมีสิทธิออกเสียงเพียง รอยละ 17 เทานั้น บริษัทมิไดบันทึกเงิน

ลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริ ษัทยอยหรือบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทไมได

ควบคุมและไมมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในบริษัทดังกลาว และมีสิทธิไดรับเพียงเงินปนผล

ในปท่ีมีการประกาศจายเทานั้น  
 

นอกจากนี้ เงินลงทุนในบริษัทดังกลาวยังใหสิทธิกับบริษัทท่ีจะขายคืนหรือใหสิทธิกับบริษัท

ดังกลาวท่ีจะซ้ือคืนหุนไดในมูลคาท่ีตราไวโดยไมจํากัดระยะเวลา บริษัทไมมีเงินปนผลรับจาก

บริษัทดังกลาวในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 โดยในระหวางไตรมาส

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดใชสิทธิขายคืนเงินลงทุนท้ังจํานวนในราคาตามมูลคาท่ีตราไว 
 

7. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษทัรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซ่ึงเปนบริษัทจํากัด

ตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้ 
 

 26งบการเงินรวม 

27ช่ือบริษัท 28ประเภท 29ประเภท 30ทุนชําระแลว 31สัดสวนการถือหุน 32วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 

 34กิจการ 35หลักทรัพย 36ณ วันที่  37ณ วันที่ 38ณ วันที่ 39ณ วันที่ 40ณ วันที่  41ณ วันที่  42ณ วันที่  43ณ วันที่ 

  44ที่ลงทุน 4531 ธันวาคม  4631 ธันวาคม 4731 ธันวาคม 4831 ธันวาคม 4931 ธันวาคม  5031 ธันวาคม  5131 ธันวาคม  5231 ธันวาคม 

   532551  542550 552551 562550 572551  582550  592551  602550 

   61ลานบาท   62ลานบาท  63รอยละ 64รอยละ 65ลานบาท   66ลานบาท   67ลานบาท   68ลานบาท  

บริษัทรวม               

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี               

จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 864  864 48.8 - 437.5  -  395.5  - 

รวม        437.5  -  395.5  - 

 
 69งบการเงินเฉพาะบริษัท 

70ช่ือบริษัท 71ประเภท 72ประเภท 73ทุนชําระแลว 74สัดสวนการถือหุน 75วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 

 77กิจการ 78หลักทรัพย 79ณ วันที่  80ณ วันที่ 81ณ วันที่ 82ณ วันที่ 83ณ วันที่  84ณ วันที่  85ณ วันที่  86ณ วันที่ 

  87ที่ลงทุน 8831 ธันวาคม  8931 ธันวาคม 9031 ธันวาคม 9131 ธันวาคม 9231 ธันวาคม  9331 ธันวาคม  9431 ธันวาคม  9531 ธันวาคม 

   962551  972550 982551 992550 1002551  1012550  1022551  1032550 

   104ลานบาท   105ลานบาท  106รอยละ 107รอยละ 108ลานบาท   109ลานบาท   110ลานบาท   111ลานบาท  

บริษัทยอย               

บริษทัหลกัทรัพยจัดการ ใหบริการจัดการ              

   กองทุนรวม ซีมโิก จํากัด กองทุนรวมและ              

 กองทุนสวนบุคคล หุนสามัญ 100  100 100.0 100.0 100.0  100.0  52.4  75.1 

บริษทัหลกัทรัพยจัดการ ใหบริการจัดการ              

   กองทุน ซีมิโก ไนท ฟนด  กองทุนสวนบุคคล              

   แมเนจเมนท จํากัด  หุนสามัญ 20  20 - 51.0 -  10.2  -  8.6 

               

บริษัทรวม               

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี               

จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 864  864 48.8 - 437.5  -  395.5  - 

รวม        537.5  110.2  447.9  83.7 

หัก คาเผ่ือการดอยคา        (47.6)  -  -  - 

รวม – สุทธิ        489.9  110.2  447.9  83.7 
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ในป 2550 บริษัท ซีมิโก ดีริเวทีฟ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดมีการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ 

โดยโอนยายธุรกรรมประเภทอนุพันธทางการเงินมาดําเนินการในบริษัทหลักทรัพ ย ซีมิโก จํากัด 

(มหาชน ) ท้ังหมด ท้ังนี้ บริษัท ซีมิโก ดีริเวทีฟ จํากัด ยังไมไดเร่ิมทําธุรกรรม แตอยางใดจึงไดทําการ 

จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2550 โดยบริษัทยอยดังกลาวชําระบัญชี  

แลวเสร็จเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2552 
 

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  
 

ในเดือนกันยายน 2551 บริษัทมีแผนรวมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจ

หลักทรัพยรวมกัน โดยกําหนดใหบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด เปนบริษัทรวมลงทุน  โดยตามแผน

ดังกลาวบริษัทจะลงทุนในบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด  ไมเกินรอยละ 50 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระ

ของบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด  
 

ในเดือนกันยายน 2551 บริษัทไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 

48.81 ของทุนท่ีออกและ เรียกชําระ ตามแผนรวมลงทุน ดังกลาว  ซ่ึงเปนผลใหบริษัทหลักทรัพย เคทีบี 

จํากัด มีฐานะเปนบริษัทรวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 

เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2551 บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด  ไดทําขอเสนอเพื่อซ้ือธุรกิจของบริษัท ตาม

แผนรวมลงทุนดังกลาว ซ่ึงประกอบดวยการซ้ือสินทรัพย ท่ีใชในการดําเนินงานไดแก ระบบขอมูล

สารสนเทศ อุปกรณ รวมท้ังเงินมัดจําตางๆ และการรับโอนพนักงานของบริษัท (รวมเรียกวา “ธุรกิจ”) 

โดยบริษัทจะไดรับเงินจํานวน 500 ลานบาท จากบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด เปนการตอบแทนภายใน

ระยะเวลา 3 ป นอกจากนี้ บริษัทยังจะได รับเงินอีกจํานวนหนึ่ง จากการโอนลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

ประเภทบัญชีมารจิ้นไปยังบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด ประมาณ 700 ลานบาท ท้ังนี้มูลคาของลูกหนี้ 

ท่ีโอน อาจเปล่ียนแปลง ไปตามยอดคงเหลือของลูกหนี้ดังกลาว ณ วันท่ีโอน ซ่ึงการโอนธุรกิจ และ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ประเภทบัญชีมารจิ้นดังกลาว ตองไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน

ของบริษัทจึงจะสามาร ถดําเนินการได โดยการ โอนดังกลาวคาดวาจะเกิดขึ้นภายใน 3 เดือนหลังจากท่ี

ประชุมวิสามัญผูถือหุนอนุมัตกิารโอน สําหรับสถานะของบริษัทหลังจากการโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจ

หลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้น แลว บริษัท จะยังคงสถานะเปนบริษัท หลักทรัพยจดทะเบียน โดย

ธุรกรรมสวนใหญจะเปนการลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพยท่ี ไมเปนการแขงขันกับ

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด 

.../25



- 25 - 

 

อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2552 มีการลงมติโดยคะแนนเสียง

ไมเพียงพอท่ีจะอนุมัติการโอนธุรกิจ และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้น ของบริษัทใหแก

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด (ดูหมายเหตุขอ 35) 

 

8. ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 

 

 งบการเงนิรวมและ 

 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550 

 บาท  บาท 

ลูกหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพย (TSD) 160,243,315  32,944,577 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซ้ือขายลวงหนา (TCH) 20,128,163  9,896,098 

หัก ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษัทเพื่อลูกคา  (9,269,892)  (4,752,760) 

รวมลูกหนี้สํานักหักบัญชี 171,101,586  38,087,915 
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9. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้เปนจํานวน 338.9  ลานบาท และ 9.2 

ลานบาท  ตามลําดับ  ท่ีระงับการรับรูรายไดดอกเบ้ียตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  เร่ืองการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัท หลักทรัพยท่ี  

กธ. 33/2543 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไขเพิ่มเตมิตามหนังสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2544  
 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550 

 บาท  บาท 

ลูกหน้ีซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด 164,247,548  565,107,411 

เงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยดวยระบบเครดิตบาลานซ 686,463,463  1,698,644,050 

ลูกหน้ีอื่น    

ลูกหน้ีที่อยูระหวางดําเนินคดี 128,869,365  8,022,689 

ลูกหน้ีผอนชําระ 2,434,273  55,025 

ลูกหน้ีอื่น 207,608,183  1,162,886 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 1,189,622,832  2,272,992,061 

บวก  ดอกเบี้ยคางรับ 7,005,642  8,578,560 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ 10) (250,726,115)  (8,502,208) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 945,902,359  2,273,068,413 

ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา -  183,696 

รวมลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา -  183,696 

รวม 945,902,359  2,273,252,109 

 

 

 

 

 

 

 

.../27 



- 27 - 

 

บริษัทไดจัดช้ันลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีเขาเกณฑการจัดช้ันตามประกาศของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพยและตลาดหลักทรัพย  เร่ืองการจัดทําบัญชีเกี่ยวกั บลูกหนี้ดอย

คุณภาพของบริษัทหลักทรัพยท่ี กธ . 33/2543 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมตามหนังสือท่ี 

กธ. 5/2544 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2544 ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 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 ิ  857,716,653  -  857,716,653  2,272,513,717  -  2,272,513,717 

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวา            

มาตรฐาน 88,185,706  -  88,185,706  738,392  -  738,392 

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 250,726,115  (250,726,115)  -  8,502,208  (8,502,208)  - 

รวม 1,196,628,474  (250,726,115)  945,902,359  2,281,754,317  (8,502,208)  2,273,252,109 

 

มูลหนี้จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน และมูลหนี้จัดช้ันสงสัย (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาและ

ดอกเบ้ียคางรับ) แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550 

 บาท  บาท 

ไมเกิน 3 เดือน 330,629,027  787,100 

มากกวา 3 เดือน ถงึ 6 เดือน             -  47,747 

มากกวา 6 เดือน ถงึ 9 เดือน 20,198  - 

มากกวา 9 เดือน ถงึ 12 เดือน             -  - 

มากกวา 1 ป ถึง 3 ป 53,106  3,458,326 

มากกวา 3 ป ขึ้นไป 8,209,490  4,947,427 

รวม 338,911,821  9,240,600 
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10. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550 

 บาท  บาท 

ยอดตนป 8,502,208  8,407,381 

บวก หน้ีสงสัยจะสูญ  242,223,907  94,827 

ยอดปลายป 250,726,115  8,502,208 

 

11. สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ลดลงจากการขาย  โอนเขา (ออก)  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่      บริษัทยอย    ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม      ในระหวางป*    31 ธันวาคม 

 2550          2551 

            

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทนุ            

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

อปุกรณสํานกังาน 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 

เคร่ืองตกแตงระหวางติดตั้ง 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) 

อปุกรณสํานกังาน (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 

            

คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551           49,908,364 

 
* เปนยอดลดลงจากการขายบริษทัยอยในระหวางป (ดูหมายเหตุขอ 2 และขอ 7) 
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 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา (ออก)  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่        ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 

 2549        2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทนุ          

สวนปรับปรุงอาคารเชา 97,567,292  3,753,210  (9,885,495)  3,634,614  95,069,621 

อปุกรณสํานกังาน 288,456,916  13,816,646  (18,089,026)  1,262,764  285,447,300 

ยานพาหนะ 82,758,587  6,113,031  (25,303,315)  -  63,568,303 

เคร่ืองตกแตงระหวางติดตั้ง 4,302,509  3,780,888  (2,628,383)  (4,897,378)  557,636 

รวมราคาทุน 473,085,304  27,463,775  (55,906,219)  -  444,642,860 

          

คาเส่ือมราคาสะสม          

สวนปรับปรุงอาคารเชา (62,334,729)  (12,097,964)      6,337,662  -  (68,095,031) 

อปุกรณสํานกังาน (207,654,690)  (37,839,641)      9,896,546  -  (235,597,785) 

ยานพาหนะ (48,805,087)  (12,181,531)   20,133,432  -  (40,853,186) 

รวมคาเส่ือมราคาสะสม (318,794,506)  (62,119,136)  36,367,640  -  (344,546,002) 

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธ ิ 154,290,798  (34,655,361)  (19,538,579)  -  100,096,858 

          

คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550      62,119,136 

 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา (ออก)  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่        ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 

 2550        2551 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทนุ          

สวนปรับปรุงอาคารเชา 93,176,785  4,075,209  (6,993,430)  4,732,737  94,991,301 

อปุกรณสํานกังาน 274,950,840  8,849,820  (5,444,089)  -  278,356,571 

ยานพาหนะ 59,596,890  -  (9,064,686)  -  50,532,204 

เคร่ืองตกแตงระหวางติดตั้ง 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) 

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

          

คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551      47,685,320 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมข้ึน  ลดลง  โอนเขา (ออก)  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่        ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม        31 ธันวาคม 

 2549        2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทนุ          

สวนปรับปรุงอาคารเชา 97,567,292  2,201,385   (9,885,496)    3,293,604  93,176,785 

อปุกรณสํานกังาน 283,726,237   9,156,797   (18,089,026)  156,832  274,950,840 

ยานพาหนะ 79,721,204  5,179,000  (25,303,314)  -  59,596,890 

เคร่ืองตกแตงระหวางติดตั้ง 4,302,509   2,148,134  (2,628,383)  (3,450,436)  371,824 

รวมราคาทุน 465,317,242  18,685,316  (55,906,219)  -  428,096,339 

          

คาเส่ือมราคาสะสม          

สวนปรับปรุงอาคารเชา (62,334,729)   (11,824,641)  6,337,663  -  (67,821,707) 

อปุกรณสํานกังาน (204,883,761)  (35,817,192)  9,896,546  -  (230,804,407) 

ยานพาหนะ (48,602,040)  (11,410,278)   20,133,431  -  (39,878,887) 

รวมคาเส่ือมราคาสะสม (315,820,530)  (59,052,111)   36,367,640  -  (338,505,001) 

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 149,496,712  (40,366,795)  (19,538,579)  -  89,591,338 

          

คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550      59,052,111 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ จํานวนหนึ่งซ่ึงตัด

คาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมี

จํานวน 227 ลานบาท และ 201 ลานบาท ตามลําดับ  
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12. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 อายุการตัดจําหนาย 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 

คอมพวิเตอรซอฟทแวร 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 

           

คาตัดจําหนายสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551         4,747,530 

 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 อายุการตัดจําหนาย ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ยอดคงเหลือ 

 คงเหลือ ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย           

ประเภทจัดการกองทุนรวม - 1,000,000  -         (196,164)  -  803,836 

ประเภทการจัดจําหนายสัญญา           

ซ้ือขายลวงหนา - 4,320,548  -      (1,000,000)  -  3,320,548 

ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล - 56,490           500,000  (91,389)  -  465,101 

คอมพวิเตอรซอฟทแวร 1 - 5 ป 10,240,643  9,673,480  (3,488,732)  -  16,425,391 

รวม  15,617,681  10,173,480  (4,776,285)  -  21,014,876 

           

คาตัดจําหนายสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550         4,776,285 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 อายุการตัดจําหนาย ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ยอดคงเหลือ 

 คงเหลือ ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย           

ประเภทการจัดจําหนายสัญญา           

ซ้ือขายลวงหนา - 3,320,548  -  -  -  3,320,548 

คอมพวิเตอรซอฟทแวร 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 

           

คาตัดจําหนายสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551         4,574,022 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 อายุการตัดจําหนาย ยอดยกมา  เพ่ิมข้ึน  รายจาย  ตัดจําหนาย/  ยอดคงเหลือ 

 คงเหลือ ตนงวด    ตัดบัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

คาธรรมเนยีมใบอนญุาตรอตดัจาย           

ประเภทการจัดจําหนายสัญญา           

ซ้ือขายลวงหนา - 4,320,548  -      (1,000,000)      -  3,320,548 

คอมพวิเตอรซอฟทแวร 1 - 5 ป 10,132,381  9,170,660  (3,371,675)      -  15,931,366 

รวม  14,452,929  9,170,660  (4,371,675)      -  19,251,914 

           

คาตัดจําหนายสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550         4,371,675 

 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีเกิดจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย ถือไดวามีอายุการใหประโยชนท่ีไมทราบ

แนนอน เนื่องจากคาดวาจะกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกบริษัทอยางไมมีท่ีส้ินสุด ดังนั้นบริษัทจึงไมตัดจําหนาย

สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 แตบริษัทจะทดสอบการดอยคาของสินทรัพยดังกลาว

เปนประจําทุกป หรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงช้ีวาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอาจดอยคา และตั้งคาเผ่ือการดอยคา 

(ถามี)  
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13. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 2,417,187  1,540,624  2,417,187  1,540,624 

คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุน 23,962,814  8,647,709  23,962,814  8,647,709 

ตัดจําหนายสินทรัพยที่ไมมีตัวตน 3,317,808  7,131,370  3,317,808  7,131,370 

ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน        

- หลักทรัพยเพื่อคา 1,235,391  516,960  1,235,391  516,960 

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

ขาดทุนทางภาษี 33,400,593  -  33,400,593  - 

สินทรัพยอื่น 74,034  61,842  74,034  61,842 

 65,631,368  17,898,505  65,631,368  17,898,505 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

กําไรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน        

- หลักทรัพยเพื่อคา 553,329  -  553,329  - 

- หลักทรัพยเผ่ือขาย -  1,534,078  -  1,534,078 

 553,329  1,534,078  553,329  1,534,078 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 65,078,039  16,364,427  65,078,039  16,364,427 

 

ความเคล่ือนไหวของบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังนี ้

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดตนป 16,364,427  39,573,519  16,364,427  37,867,452 

รายการตัดบัญชีงบกําไรขาดทุน (ดูหมายเหตุขอ 29) 45,955,994  (21,035,716)  45,955,994  (19,329,649) 

รายการในสวนของผูถือหุน 2,757,618  (2,173,376)  2,757,618  (2,173,376) 

ยอดปลายป 65,078,039  16,364,427  65,078,039  16,364,427 
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14. สินทรัพยอ่ืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

คาที่ปรึกษาคางรับ 2,851,118  3,571,259  2,851,118  3,571,259 

ดอกเบี้ยคางรับ 5,490,935  2,812,268  5,416,995  1,818,991 

คาประกันจายลวงหนา 1,647,342  1,368,002  1,235,658  1,312,932 

คาบํารุงรักษาจายลวงหนา 1,932,860  2,661,946  1,927,962  2,630,197 

เงินมัดจําคาสมาชิกตลาดอนุพันธ         

สํานักหักบัญชีและกองทุนทดแทนความเสียหาย        

ในระบบชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย 30,674,716  27,692,904  30,674,716  27,692,904 

เงินมัดจําอื่น 21,784,176  23,128,265  21,424,601  22,245,360 

ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการจัดการกองทุนรวมคางรับ 32,967  21,463,872  -  - 

ทรัพยสินรอการขาย 2,848,663  2,938,663  2,848,663  2,938,663 

              ภาษีเงินไดรอรับคืน 26,037,900  25,923  25,949,801  - 

อื่นๆ 7,733,860  7,909,827  5,537,256  5,293,006 

รวม 101,034,537  93,572,929  97,866,770  67,503,312 

 

15. เงินกูยืมท่ีแปลงสภาพได 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมท่ีแปลงสภาพไดในงบดุลรวมเปนเงินกูยืมของบริษัทยอยซ่ึงกูยืมกับ

กิจการท่ีเกี่ยวของกันใน 2ตาง 2

 

ประเทศเปนเงินบา ท ซ่ึงจะครบกําหนดชําระเม่ือทวงถามแตไมเกิน 5 ป 

(ครบกําหนดเดือนสิงหาคม 2551) คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 5 ตอป โดยจายชําระดอกเบ้ียทุกไตรมาส 

ซ่ึงเงินกูยืมดังกลาวใหสิทธิแกผูใหกูท่ีจะแปลงหนี้เปนทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยดังกลาวในจํานวน

ไมเกิน 500,000 หุน หรือไมเกินรอยละ 20 ของทุนของบริษัทยอย ในราคาตามมูลคาท่ีตราไวของหุน 

โดยผูใหกูสามารถแปลงหนี้เปนทุนไดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2548 จนถึงวันส้ินสุดสัญญากูยืม ท้ังนี้

สัดสวนของผูถือหุนในบริษัทยอยตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ผูใหกูยังมีสิ ทธิไดรับ

ดอกเบ้ียเพิ่มเติมในจํานวนรวมท่ีเทียบเทากับเงินปนผลซ่ึงบริษัทจะจายใหแกผูถือหุน โดยถือเสมือนวา

เงินกูยืมดังกลาวไดใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญแลว โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 งบดุลรวมไมไดรวม

รายการเงินกูยืมท่ีแปลงสภาพไดดังกลาว เนื่องจากบริ ษัทไดขายเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวท้ังหมด

ไปในระหวางป (ดูหมายเหตุขอ 2 และขอ 7) 
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16. หุนกู 

เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2551 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูวงเงิน

ไมเกิน 2,000 ลานบาท อายุไมเกิน 7 ป เพือ่รองรับโอกาสในการบริหารเงินทุนและเพิ่มชองทางการดําเนิน

ธุรกิจ โดยท่ีประชุมไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณารายละเอียดประเภทหุนกู 

ระยะเวลา และเงื่อนไขอ่ืนตามภาวะตลาดและความตองการใชเงินในภายหลัง ตลอดจนดําเนินการขออนุญาต

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

ตอมา เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมัติปรับลดวงเงินหุนกูเดิม 

ซ่ึงไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2551 เปนวงเงิน 1,000 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเปนไปตามท่ีกําหนดไวเดิม  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยังไมไดออกหุนกูดังกลาว 
 

17. หุนกูอนุพันธ 

เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมัตโิครงการออกและเสนอขายหุนกู

อนุพันธของบริษั ท ภายในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท อายุไมเกิน 5 ป โดยท่ีประชุมไดมอบหมายให

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขในการเสนอขายหุนกู

อนุพันธแตละรุน  ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังอํานาจในการ

ดําเนินการใดๆ ตามจําเปนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาว  
 

เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2551 การออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาวไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยังไมมีการออกหุนกูอนุพันธ

ดังกลาว 
 

18. หนี้สินอ่ืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

คาใชจายคางจาย 3,875,557  10,798,351  3,112,020  8,759,583 

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย 4,444,169  4,278,100  4,384,458  4,165,863 

ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 2,606,017  4,360,629  2,606,017  3,066,967 

อื่นๆ 4,308,319  5,953,845  4,308,319  5,865,021 

รวม 15,234,062  25,390,925  14,410,814  21,857,434 
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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) อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

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 
 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวจํานวน 145,599 บาท 

เนื่องจากการ ใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 142,100 หนวย คิดเปน 145,599 หุน (ดูหมายเหตุ

ขอ 21.2) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนชําระแลวจํานวน 833,704,064 บาท  
 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวจํานวน 54,805 บาท 

เนื่องจากการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,900 หนวย คิดเปน 54,805 หุน (ดูหมายเหตขุอ 21.2) 

ดังนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนชําระแลวจํานวน 833,758,869 บาท  
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มูลคาสินทรัพยสุทธิ 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ซ่ึงคํานวณโดยการหารสวนของผูถือหุนดวยจํานวน

หุนสามัญท่ีออกและชําระแลว สุทธิดวยจํานวนหุนทุนซ้ือคืน ณ วันท่ีในงบดุลมีมูลคาเทากับ 3.11 บาทตอหุน 

และ 3.35 บาทตอหุน ตามลําดับ มูลคาสินทรัพยสุทธิ ตอหุนดังกลาวยังไมไดรวมผลกระทบของมูลคา

สินทรัพยสุทธิตอหุนท่ีจะปรับลดลงจากจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทจะตองออกเพิ่มเติมจากการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

20. หุนทุนซ้ือคืน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549 ไดมีมติอนุมัติโครงการซ้ื อคืนหุนสามัญ

จํานวน 82,962,440 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลวท้ังหมด) โดยราคาท่ี

ซ้ือคืนเปนการซ้ือในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเสนอซ้ือจากผูถือหุนเปนการท่ัวไปในราคา

เดียวกับท่ีซ้ือในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในวงเงินร วมไมเกิน 200 ลานบาท โดยมีกําหนด

ระยะเวลาในการซ้ือหุนคืนตั้งแตวันท่ี 15 มีนาคม 2549 ถึงวันท่ี 14 กันยายน 2549  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทมีหุนสามัญท่ีซ้ือคืนรวมจํานวน 53,872,000 หุน คิดเปนรอยละ 6.49 

ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลว ณ วันท่ีคณะก รรมการมีมติใหทําการซ้ือหุนคืน มูลคารวมของ

หุนซ้ือคืนคิดเปนจํานวนเงิน 199.99 ลานบาท  
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2550 ไดอนุมัติการจําหนายหุนซ้ือคืน 

ท้ังจํานวน 53,872,000 หุน โดยวิธีขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กํา หนดระยะเวลาในการขาย

หุนซ้ือคืนตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน 2550 ถึงวันท่ี 13 กันยายน 2552 และกําหนดราคาจําหนายไมต่ํากวา

รอยละ 85 ของราคาปดเฉล่ีย 5 วันทําการซ้ือขายกอนหนา 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดจําหนายหุนซ้ือคืนท้ังหมดคืนสูตลาดหลักทรัพยแหงปร ะเทศไทย 

จํานวน 53,872,000 หุน มูลคารวม 215.51 ลานบาท มีสวนเกินมูลคาจากการจําหนายหุนซ้ือคืนจํานวน 

15.52 ลานบาท 
 

ตอมา เม่ือวันท่ี  26 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2551 มีมติอนุมัติโครงการซ้ือ

คืนหุนสามัญจํานวน 83,375,886 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลว

ท้ังหมด) โดยเปนการซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในราคาไมเกินราคาปดถัวเฉล่ีย 5 วัน

ทําการกอนการซ้ือหุนบวกดวยรอยละ 15 ของราคาปดถัวเฉล่ียนั้น วงเงินในการซ้ือหุนคืนไมเกิน 200 

ลานบาท โดยมีกําหนดระยะเวลาในการซ้ือหุนคืนตั้งแตวันท่ี 15 กันยายน 2551 ถึงวันท่ี 14 มีนาคม 2552 

สวนระยะเวลาในการจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนจะพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัท ภายหลัง 6 เดือนนับ

จากวันท่ีซ้ือหุนคืนเสร็จส้ินแตไมเกิน 3 ป และกําหนดราคาจําหนายไมต่ํากวารอยละ 85 ของราคาปดเฉล่ีย 

5 วันทําการซ้ือขายกอนการขายหุนซ้ือคืน      
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ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีหุนสามัญท่ีซ้ือคืนรวมจํานวน 8,695,900 หุน คิดเปนรอยละ 

1.04 ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลว  ณ วันท่ีคณะกรรมการมีมติใหทําการซ้ือหุนคืน มูลคารวม

ของหุนซ้ือคืนคิดเปนจํานวนเงิน 19.40 ลานบาท  

 

21. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

21.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 

ในเดือนธันวาคม 2546 ท่ีประชุมวิสามัญผู ถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญ

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  

 

ตอมา เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัทไดอนุมัติจายเงิน

ปนผลใหแกผูถือหุนเกินกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ เปนเงื่อนไขท่ีทําใหบริษัทตองปรับราคาการ

ใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหแกผูถือหุนเพื่อรักษาผลประโยชนตอบ

แทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม ดังนั้น ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลืออยูจาก

การใชสิทธิภายหลังจากมติท่ีประชุมผูถือหุนดังกลาวจะไดรับการปรับสิทธิใหมเปน 1 ใบสําคัญ

แสดงสิทธิตอ 1.09832 หุนสามัญ ในราคาการใชสิทธิเทากับ 5.463 บาทตอหุน 

 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ไมมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2551 มีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปนจํานวน  

201,214,034 หนวย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 : 201,214,034 หนวย และไมมีการใชสิทธิในใบสําคัญ

แสดงสิทธิในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550) 
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21.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 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 ปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว  ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะครบกําหนดอายุ

ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2552 

 

เนื่องจากการลดมูลคาท่ีตราไวของหุนจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหจํานวน

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะจั ดสรรใหแกกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 3 ปรับเปน 14,300,000 

หนวย ดวยอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ในราคาใชสิทธิตามมูลคาท่ี

ตราไวคือหุนละ 1 บาท และเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2550 ท่ีประชุมผูถือหุนประจําป 2550 ของ

บริษัท อนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเกินกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ เปนเงื่อนไขท่ีทําให

บริษัทตองปรับ อัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกกรรมการ

และพนักงานคร้ังท่ี 3 เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไป

กวาเดิม ดังนั้นใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลืออยูจากการใชสิทธิภายหลังจากมติท่ีประชุมผูถือหุน

ดังกลาว จะไดรับการปรับสิทธิใหมเปน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.09832 หุนสามัญ ในราคาการใช

สิทธิตามมูลคาท่ีตราไวคือหุนละ 1 บาท ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธิจําน วน 13,790 ,400 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทแลว  และคงเหลือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดจัดสรรจํานวน 509,600 หนวย การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังกลาวไมไดบันทึกเปนรายจายทางบัญชี 

 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 มีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,900 หนวย 

คิดเปน 54,805 หุน และเปนจํานวนเงินเพิ่มทุน 54,805 บาท (สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 : 

142,100 หนวย คิดเปน 145,599 หุน และเปนจํานวนเงินเพิ่มทุน 145,599 บาท) ดังนั้น ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม  2551 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรแลวแต ยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปนจํานวน 

1,576,058 หนวย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 : 1,625,958 หนวย) 
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21.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกพนักงานบริษัท 

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 ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว คือใชสิทธิไดรอยละ 50 ตั้งแตวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และใช

สิทธิไดเต็มจํานวนตั้งแตวันท่ี 31 มีนาคม 2553 ซ่ึงใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดรับอนุมัติจาก

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลวเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2551 ตอมาในเดือน

มีนาคม 2551 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 16,432,100 หนวย ใหแกพนักงานของ

บริษัทแลว และมีใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ียังไมไดจัดสรรคงเหลืออีกเปนจํานวน 10,567,900 หนวย 

การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมไดบันทึกเปนรายจายทางบัญชี ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ดังกลาวจะครบกําหนดอายุในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 
 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ยังไมมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ดังนั้น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคง เหลือเปน

จํานวน 16,432,100 หนวย 
 

22. เงินปนผลจาย  

เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแก

ผูถือหุนของบริษัทจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และจากกําไรสะสม 

ในอัตราหุนละ 0.50 บาท  รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ินจํานวน 389.71 ลานบาท (สุทธิจากหุนสามัญซ้ือคืน

จํานวน 53.87 ลานหุน) โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันท่ี 27 เมษายน 2550 
 

เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมัตงิดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

ของบริษัทจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
 

เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2551 มีมติอนุมัติกา รจายเงินปนผล

ระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบริษัทจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

2551 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนเงินปนผลระหวางกาลท้ังส้ินจํานวน 41.67 ลานบาท โดยบริษัทได

จายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวในวันท่ี 23 กันยายน 2551 
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23. การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 

23.1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ . 18/2549 เร่ือง “การดํารง

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ” กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเม่ือส้ิน

วันทําการใดๆ ไมนอยกวา 15 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินท่ัวไป  

 

บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนา บริษัทตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

เม่ือส้ินวันทําการใดๆ ไมนอยกวา 25 ลานบาทและไ มนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินท่ัวไป และ

ทรัพยสินท่ีตองวางเปนประกัน เวนแตเปนกรณีท่ีบริษัทไดหยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือ ขาย

ลวงหนาประเภทดังกลาว และไดมีหนังสือแจงความประสงคดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว ใหบริษัทดํา รงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเม่ือส้ิน

วันทําการใดๆ ตามท่ีกําหนดในวรรคท่ีหนึ่งแทน  

 

นอกจากนี้ ตามขอบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย ) จํากัด (“สํานักหักบัญชี ”) 

หมวด 300 “สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ ” กําหนดใหสมาชิกสามัญตองมี  

สวนของผูถือหุนไมนอยกวา 100 ลานบาท สําหรับสมาชิกท่ีทําธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพันธ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไดสูงกวาเกณฑท่ีคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และมีสวนของผูถือหุนเกินกวาเกณฑท่ีสํานกัหักบัญชี

กําหนด 

 

นอกจากนี้ วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัท คือเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงาน

อยางตอเนื่องของบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดเสียอ่ืน 

รวมถึงเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 
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บริษัทยอย 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กน.13/2548 เร่ือง “หลักเกณฑ

เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” 

กําหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวมและบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซ่ึงไม ไดจัดการกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ  ดํารงสวนของผูถือหุนไมต่ํากวา 20 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีระดับ

เตือนภัยอยูท่ี 30 ลานบาท และ 15 ลานบาท ตามลําดับ ในกรณีท่ีบริษัทยอยไมสามารถดํารงเงินกองทุน

ในระดับเตือนภัยไดตามท่ีกําหนด บริษัทยอยจะตองรายงานตอ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังแผนปรับปรุงเพื่อใหมีสวนของผูถือหุนไมต่ํากวาระดับ

เตือนภัยดังกลาว โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 งบการเงินของบริษัทยอยแสดงสวนของผูถือหุน

เกินกวาเกณฑท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

นอกจากนี้ วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทยอย คือเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่องของบริษัทยอยเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอ 

ผูท่ีมีสวนไดเสียอ่ืนรวม ถึงเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 

 

23.2 สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัท

เสนอขาย หุนสูงกวามูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง 

(“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

23.3 สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยาง

นอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี ) จนกวา

สํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจายเปน

เงินปนผลไมได  

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทไดตั้งสํารองตามกฎหมายรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว 
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23.4 สํารองหุนทุนซ้ือคืน 

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

ทางการเงินเม่ือบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลองสวนเกินและการซ้ือหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัท

ประสบปญหาทางการเงิน ท้ังนี้ตามบันทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี 756/2547 ไดกําหนดหลักเกณฑ

สําหรับการซ้ือหุนคืนโดยใหบริษัทตองกันกําไรสะสมไวเปนเงินสํารองเทากับจํานวนเงินท่ีไดจายซ้ือ

หุนคืนจนกวาจะมีการจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนไดหมดหรือบริษัทลดทุนท่ีชําระแลวโดยวิธีตัดหุนซ้ือคืน 

ท่ีจําหนายไมหมดแลวแตกรณี นอกจากนี้ ตามหนังสือของสภาวิชาชีพท่ี ส.สวบช. 016/2548 ลงวันท่ี  

4 กุมภาพันธ 2548 กําหนดใหบริษัทท่ีมีการซ้ือหุนคืนตองมีกําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซ้ือคืน 

ท่ียังคงเหลืออยูในบัญชี และกรณีท่ีนํากําไรสะสมไปจายเงินปนผล กําไรสะสมหลังการจายเงินปนผล

ตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซ้ือคืนท่ีคงเหลืออยูในบัญชี  
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองหุนทุนซ้ือคืนท้ังจํานวนแลว 
 

24. รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุด  สําหรับปสิ้นสุด 

 วันท่ี 31 ธันวาคม  วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจัดจําหนายหลักทรัพย 7,118,930  4,326,625  7,118,930  4,326,625 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 5,585,949  20,902,542  5,585,949  20,902,542 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม 379,286  22,999,318  -  - 

อื่น ๆ  526,679  934,817  526,679  934,817 

รวม 13,610,844  49,163,302  13,231,558  26,163,984 

 

25. คาธรรมเนยีมและบริการจาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุด  สําหรับปสิ้นสุด 

 วันท่ี 31 ธันวาคม  วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

คานายหนาจายใหแกตลาดหลักทรัพยฯ 31,160,279  18,476,557  31,160,279  18,476,557 

ตัดจําหนายคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุน        

สวนบุคคล การจัดการกองทุนรวม         

และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 500,000  2,313,219  -  1,000,000 

อื่น ๆ  1,700,753  2,183,004  1,501,977  2,263,563 

รวม 33,361,032  22,972,780  32,662,256  21,740,120 
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26. คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชนเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการบริหาร 

ท้ังนี้ คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย

เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2551 และวันท่ี 18 เมษายน 2551 ตามลําดับ และคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 

2550 ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอยเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2550 และ

วันท่ี 27 เมษายน 2550 ตามลําดับ 

 

27. คาใชจายอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุด  สําหรับปสิ้นสุด 

 วันท่ี 31 ธันวาคม  วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

คารับรอง 9,088,635  8,086,821  9,086,091  8,039,087 

คาใชจายดานประชาสัมพันธ 10,974,103  9,398,596  9,941,005  8,233,843 

คาใชจายเดินทาง 12,373,071  9,187,123  12,255,592  7,846,142 

คาใชจายตลาดหลักทรัพยฯ 3,536,890  3,562,606  3,536,890  3,562,606 

คาเคร่ืองเขียนและอุปกรณสํานักงาน 6,093,264  5,496,231  5,973,024  5,378,447 

อื่น ๆ  20,963,501  16,935,018  20,199,182  14,726,031 

รวม 63,029,464  52,666,395  60,991,784  47,786,156 

 

28. กองทุนสํารองเล้ียงชพี 

บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํา รองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยท่ีสมัคร

เปนสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่ง และบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบให

อีกสวนหนึ่ง ซ่ึงกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษัทและบริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเปนผูจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนจํานวนเงิน

ประมาณ 9.9 ลานบาท และ 7.5 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพเปน

จํานวนเงินประมาณ 0.2 ลานบาท ในแตละป 
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29. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุด  สําหรับปสิ้นสุด 

 วันท่ี 31 ธันวาคม  วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาย (390,000)  (16,187,113)  (390,000)  (15,796,644) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอการตัดบัญช ี- รายได        

 (คาใชจาย) (ดูหมายเหตุขอ 13) 45,955,994  (21,035,716)  45,955,994  (19,329,649) 

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 45,565,994  (37,222,829)  45,565,994  (35,126,293) 

 

การกระทบยอดภาษีเงินไดและกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณดวยอัตราภาษีเงินได มีดังนี้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปสิ้นสุด  สําหรับปสิ้นสุด 

 วันท่ี 31 ธันวาคม  วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (219,123,511)  87,622,163  (204,278,171)  107,180,512 

อัตราภาษี 25%, 30%  30%  25%  30% 

ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดกับอัตรา        

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 57,874,434  (26,286,649)  51,069,543  (32,154,154) 

ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี        

แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี (5,491,256)  (3,073,694)  (5,503,549)  (2,972,139) 

ขาดทุนสะสมทางภาษี (6,817,184)  (6,990,477)  -  - 

ตัดจําหนายภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี -  (872,009)  -  - 

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 45,565,994  (37,222,829)  45,565,994  (35,126,293) 
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30. การกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  
 

   งบการเงินรวม   

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   จํานวนหุนสามัญ   

 กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  กาํไร (ขาดทนุ) ตอหุน 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  หุน  หุน  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทนุ) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน            

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ    (173,557,517)  49,340,334  831,240,184  800,554,145  (0.209)  0.062 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 21) -  -  1,089,899  1,341,588  -  - 

เงินกูยืมท่ีแปลงสภาพได (ดูหมายเหตุขอ 15) -  294,000  -  500,000  -  - 

กาํไร (ขาดทนุ) ตอหุนปรับลด            

กําไร (ขาดทุน) ท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ            

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ (173,557,517)  49,634,334  832,330,083  802,395,733  (0.209)  0.062 

 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 จํานวนหุนสามัญ 

 กาํไร (ขาดทนุ) สุทธิ  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  กาํไร (ขาดทนุ) ตอหุน 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  หุน  หุน  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทนุ) ตอหุนข้ันพ้ืนฐาน            

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (158,712,177)  72,054,219  831,240,184  800,554,145  (0.191)  0.090 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 21) -  -  1,089,899  1,341,588  -  - 

กาํไร (ขาดทนุ) ตอหุนปรับลด            

กําไร (ขาดทุน) ท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ            

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ (158,712,177)  72,054,219  832,330,083  801,895,733  (0.191)  0.090 
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31. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ และกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงเกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุน

และ /หรือมี กรรมการรวมกัน ฝายจั ดการเห็นวานโยบายการกําหนดราคาท่ีบริษัทเรียกเก็บจากบุคคลท่ี

เกี่ยวของ และกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดใชราคาซ่ึงตอรองกันอยางอิสระท่ีถือปฏิบัติเปนปกติในธุรกิจ 

รายการธุรกิจดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ยอดคงเหลือกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกันและกิจการท่ีเกี่ยวของกนั ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

169บริษัทยอย         

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก ไนท ฟนด แมเนจเมนท จํากัด        

  (ดูหมายเหตุขอ 7)        

เงินลงทุนในบริษัทยอย  -  -  -  10,200,000 

ลูกหนี้อื่น -  -  -  494,012 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด        

เงินลงทุนในบริษัทยอย  -  -  52,426,923  100,000,000 

เงินลงทุนในกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทยอย 35,143,680  50,593,000  35,143,680  50,593,000 

เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทยอย 156,947,204  -  156,947,204  - 

คาบริการจัดการกองทุนสวนบุคคลคางจาย -  -  55,497  - 

ลูกหนี้อื่น -  -  50,103  45,481 

บริษัท ซีมิโก ดีริเวทีฟ จํากัด        

เงินลงทุนรอการชําระบัญชี 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 

        

170บริษัทรวม        

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด (ดูหมายเหตุขอ 7)        

เงินลงทุนในบริษัทรวม 395,514,266  -  437,505,000  - 

ลูกหนื้อื่น        145,484  -         145,484  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน        

บริษัทท่ีมีกรรมการรวมกัน        

บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)        

เจาหนี้อื่น -  300,000  -  300,000 

บริษัท เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด        

เงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิ -  2,550,000  -  2,550,000 

คาที่ปรึกษาคางรับ 93,844  112,613  93,844  112,613 

Quam Securities Nominee (Singapore) Pte Ltd.        

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 1,656,916  -  1,656,916  - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา -  2,839,435  -  2,839,435 

เจาหนี้เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย 4,950  -  4,950  - 

Quam Securities Company Limited        

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 4,440,948  -  4,440,948  - 

เจาหนี้เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย 8,763,089  -  8,763,089  - 

        

        
บริษัทท่ีมีกรรมการรวมกันกับบริษัทยอย        

บริษัท ไนท แอ็สเซ็ท เมเนจเมนจ จํากัด         

ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ -  4,988,699  -  - 

คาใชจายคางจาย -  517,370  -  - 

บริษัท ไนท พีเอฟ เมเนจเมนจ จํากัด        

ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ -  15,146,464  -  - 

บริษัท ไนท ไทย สเตรทติจิค อินเวสเมนท จํากัด        

เงินกูยืมที่แปลงสภาพได -  5,000,000  -  - 

ดอกเบี้ยคางจายเงินกูยืม -  294,000  -  - 

บริษัท ไนท แอ็สเซ็ท (ประเทศไทย) จํากัด        

ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ -  284  -  - 

บริษัท เปอรราเซีย อินเวสทเมนท จํากัด        

ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ -  79  -  - 

        
บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน        

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 101,270  713,102  101,270  713,102 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 672,415  249,758  672,415  249,758 

เจาหนี้เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย 3,936,602  -  3,936,602  - 

เจาหนี้เงินฝากเพื่อสัญญาซื้อขายลวงหนา 241,472  -  241,472  - 
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รายการคากับบุคคลท่ีเกี่ยวของกันและกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 

2550 มีดังนี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับปส้ินสุด  สําหรับปส้ินสุด  

 วันที่ 31 ธันวาคม  วันที่ 31 ธันวาคม  

 2551  2550  2551  2550  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัทยอย          

บริษทัหลกัทรัพยจัดการกองทุน ซีมโิก         

ไนท ฟนด แมเนจเมนท จํากัด           

(ดูหมายเหตุขอ 7)         

คานายหนารับจากกองทุนสวนบุคคล -  906,933  -  906,933 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

ภายใตการจัดการ        รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

รายจายคาบริการจัดการกองทุนสวน -  -  -  478,976 ตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญารอยละ 1 ของมูลคา 

บุคคลของบริษทั        สินทรัพยสุทธิของกองทุนท่ีบริหารและรอยละ 20 

        ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนเปรียบเทียบกับ 

        ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 

ถอนเงินจากกองทุนสวนบุคคลท่ีบริหาร -  122,402,106  -  122,402,106  

โดยบริษทัยอย         

บริษทัหลกัทรัพยจัดการกองทุนรวม         

 ซีมิโก จํากัด         

คานายหนารับจากกองทุนรวมภายใต 5,199  6,493  5,199  6,493 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

การจัดการ        รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

รายจายคาบริหารกองทุนสวนบุคคล -  -  563,097  - ตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญารอยละ 0.4 ตอป ของมูลคา

สินทรัพยสุทธิของกองทุน 

ลงทุนในหุนสามัญ -  -  -  75,000,000 จํานวน 10 ลานหุน หุนละ 7.50 บาท 

ขายสินทรัพยถาวร -  1,167,254  -  1,167,254 ราคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันจําหนาย 

ซ้ือสินทรัพยถาวร 48,271  -  48,271  - ราคาตามบัญชีของสินทรัพย ณ วันจําหนาย 

ขายพนัธบัตรรัฐบาล -  10,703,442  -  10,703,442 ตามราคาตลาด 

ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 22,381,651  20,380,316  22,381,651  20,380,316 ตามราคาตลาด 

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษทัยอย 40,000,000  50,000,000  40,000,000  50,000,000 จํานวน 2 ลานหนวย หนวยละ 10 บาท และจํานวน 1.95  

        ลานหนวย หนวยละ 10.2432 บาท 

        (2550 : จํานวน 5 ลานหนวย หนวยละ 10 บาท) 

ไถถอนกองทุนรวมท่ีบริหาร 50,639,741  -  50,639,741  - ราคาตามมูลคาสินทรัพยสุทธิจํานวน 5 ลานหนวย  

โดยบริษทัยอย        หนวยละ 10.1279 บาท 

ลงทุนในกองทุนสวนบุคคลท่ีบริหาร         

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

รายไดอื่น -  -  300,000  300,000 ตามอัตราท่ีตกลงกัน 25,000 บาทตอเดือน 

รายไดคาธรรมเนียมตัวแทนขายหนวยลงทุน -  -  35,335  - คิดอัตรารอยละ 0.15 ของมูลคาสินทรัพยสุทธิหนวยลงทุน 

        ท่ีจําหนายได 

         

บริษทั ซีมโิก ดรีวิทิฟี จํากัด         

ขายพนัธบัตรรัฐบาล -  708,663,256  -  708,663,256 ตามราคาตลาด 

ถอนเงินลงทุนหุนสามัญ -  51,000,000  -  51,000,000 ตามสัดสวนท่ีลงทุนรอยละ 51 ของทุนท่ีออกและ 

        ชําระแลว เนื่องจากบริษัทยอยเลิกบริษัท 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับปส้ินสุด  สําหรับปส้ินสุด  

 วันที่ 31 ธันวาคม  วันที่ 31 ธันวาคม  

 2551  2550  2551  2550  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัทที่เกี่ยวของกัน         

บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน         

บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)         

คานายหนาจาย 727,688  569,517  727,688  569,517 ตามอัตราท่ีตกลงกันรอยละ 15 – 30 ของรายได

คาธรรมเนยีม 

บริษทั เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด         

รายไดจากการเปนท่ีปรึกษาการเงนิ 206,456  225,225  206,456  225,225 ตามอัตราท่ีตกลงกัน 225,000 บาทตอป 

บริษทั สินม่ันคง ประกันภัย จํากัด          

(มหาชน)         

คานายหนารับ  -  61,035  -  61,035 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

        รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

Mac Sharaf Securities (U.A.E) LLC         

คาใชจายอื่น 212,035  -  212,035  - ตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

มูลนธิิศรีวสิารวาจา         

มูลคาการขายพันธบัตรรัฐบาล 7,305,754  -  7,305,754  - ตามราคาตลาด 

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)         

รายไดจากการเปนท่ีปรึกษาทางการเงนิ 500,500  -             500,500  - ตามท่ีตกลงกันตามสัญญา 

Quam Securities  Nominee (Singapore) Pte Ltd.         

คานายหนารับ        2,378,083  5,609,594         2,378,083  5,609,594 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายรอยละ 0.25 

        สําหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด และ    

        รอยละ 0.15 – 0.20 สําหรับบัญชีซ้ือขายผาน 

        อินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

ดอกเบ้ียรับ - เครดิตบาลานซ -  2,116,590  -  2,116,590 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5.75 – 8.50 ตอป 

ดอกเบ้ียจาย - เครดิตบาลานซ -  35  -  35 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.75 ตอป  

Quam Asset Management Limited         

คานายหนารับ 108,327  -             108,327  - คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายรอยละ 0.25 

        สําหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด และ    

        รอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับบัญชีซ้ือขายผาน 

        อินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

Quam Securities Company Limited         

คานายหนารับ            15,975  -             15,975  - คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายรอยละ 0.25 

        สําหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด และ    

        รอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับบัญชีซ้ือขายผาน 

        อินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

บริษัทที่มีกรรมการรวมกันกับบริษัทยอย         

บริษัท ไนท ไทย สเตรทติจิค อินเวสเมนท จํากัด         

ดอกเบ้ียจายเงินกูยืม -  294,000  -  - ตามท่ีตกลงกันตามสัญญาในอัตรารอยละ 5 ตอป 

บริษัท ไนท เอเชียน  อินเวสเมนท จํากัด         

คานายหนารับ -  252,354  -  252,354 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

        รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอืน่ 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับปส้ินสุด  สําหรับปส้ินสุด  

 วันที่ 31 ธันวาคม  วันที่ 31 ธันวาคม  

 2551  2550  2551  2550  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัท ไนท แอ็สเซ็ท เมเนจเมนจ จํากัด         

รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ -  4,340,999  -  - คิดตามอัตรารอยละ 1 สําหรับคาธรรมเนยีมการ 

        จัดการกองทุนสวนบุคคล ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับ 

        ลูกคาท่ัวไป สวนคาท่ีปรึกษาเปนไปตามอัตรา 

        ท่ีตกลงกันตามสัญญาสําหรับลูกคาแตละราย 

คาใชจายอืน่ -  673,840  -  - ตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

         

บริษัท ไนท แอ็สเซ็ท (ประเทศไทย) จํากัด         

รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ -  1,366  -  - ตามอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

บริษัท ไนท แปซิฟค ฟนด จํากัด         

คานายหนารับ -  299,991  -  299,991 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

        รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

บริษัท ไนท พีเอฟ เมเนจเมนจ จํากัด         

รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ -  14,174,985  -  - คิดอัตรารอยละ 1 สําหรับคาธรรมเนยีมการจัดการ 

        กองทุนสวนบุคคล ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคา 

        ท่ัวไป สวนคาท่ีปรึกษาเปนไปตามอัตราท่ีตกลงกัน 

บริษัท เปอราเซีย อินเวสทเมนท จํากัด         

รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ -  506  -  -  ตามอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

บคุคลที่เกี่ยวของกัน         

คานายหนารับ  205,285  357,184  205,285  357,184 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

        รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคารายอื่น 

คานายหนารับจากการซ้ือขาย 17,718  -  17,718  - คิดคานายหนาสัญญาละ 450 บาท 

สัญญาซ้ือขายลวงหนา         

 

เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2551 บริษัทจําหนายหุนสามัญในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก ไนท 

ฟนด แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยในสวนท่ีบริษัทลงทุนท้ังหมด (ดูหมายเหตุขอ 7) เปนผล

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสรางบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน และรายการระหวางบริษัทท่ีเกี่ยวของกันจากวัน

ดังกลาว 

 

นอกจากนี้ ในระหวาง ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2551 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท

หลักทรัพย เคทีบี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 48.81 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระ เปนผลใหบริษัท

หลักทรัพย เคทีบี จํากัด มีฐานะเปนบริษัทรวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
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32. ภาระผูกพัน  

รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

32.1 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2545 บริษัททําสัญญากับบริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) เพื่อให

บริษัทดังกลาวหาลูกคาเพื่อรับบริการท่ีปรึกษาทางดานก ารเงินกับบริษัท ซ่ึงสัญญามีอายุ 1 ป 

และไดขยายเวลาไปจนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2553 โดยบริษัทจะตองจายคาตอบแทนเปนอัตรา

รอยละของรายไดคาธรรมเนียมท่ีบริษัทไดรับจากลูกคาใหแกบริษัทดังกลาว 

 

32.2 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2550 บริษัททําสัญญากับบริษัท Mac Capital Advisors Limited เพื่อให

บริษัทดังกลาวหาลูกคาเพื่อรับบริการท่ีปรึกษาทางดานการเงินกับบริษัท สัญญามีอายุ 2 ป นับจาก

วันลงนามในสัญญา โดยบริษัทจะตองจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของรายไดคาธรรมเนียม

ท่ีบริษัทไดรับจากลูกคาใหแกบริษัทดังกลาว ท้ังนี้ บริษัทไมไดตออายุสัญญาบริการดังกลาว 

 

32.3 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2550 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก 

จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย โดยบริษัทยอยจะเปนผูบริหารกองทุนสวนบุคคลท่ีบริษัทลงทุน สัญญา

มีอายุ 1 ป ส้ินสุดวันท่ี 30 ธันวาคม 2551 และตอสัญญาอัตโนมัติอีกคราวละหนึ่งป บริษัทตอง

จายคาตอบแทนในอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญาในอัตรารอยละ 0.4 ตอป ของมูลคาสินทรัพย

สุทธิของกองทุน 

 

32.4 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 บริษัททําสัญญากับบริษัท Mac Capital Limited เพื่อใหบริษัทดังกลาวหา

ลูกคาเพื่อรับบริการท่ีปรึกษาทางดานการเงินกับบริษัท สัญญาส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัท

จะตองจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของรายไดคาธรรมเนียมท่ีบริษัทไดรับจากลูกคาใหแก

บริษัทดังกลาว 
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รายการกับคูสัญญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ 

32.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ืออุปกรณคอมพิวเตอร

และเคร่ืองใชสํานักงานเปนจํานวนเงินประมาณ 2.5 ลานบาท และ 1.4 ลานบาท ตามลําดับ และมี

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวสําหรับอาคารและอุปกรณสํานักงาน ซ่ึงจะตองจายคาเชาและ

คาบริการในอนาคตดังตอไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท 

ภายใน 1 ป 58.6  55.6  56.8  52.2 

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 28.5  60.4  28.4  57.2 

รวม 87.1  116.0  85.2  109.4 

 

32.6 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไดทําขอตกลงกับ Thanh Cong Securities 

Company J.S.C (“TCSC”) ซ่ึงเปนบริษัทหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม เพื่อท่ีจะลงทุนในสัดสวน

รอยละ 25 ของหุนท่ีมีอยูของ TCSC โดยมีสิทธิในการลงทุนเพิ่มไมเกินรอยละ 49 วัตถุประสงคใน

การลงทุนคร้ังนี้ คือ เพื่อประกอบกิจการนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย กิจการคาหลักทรัพย กิจการท่ี

ปรึกษาการลงทุน และเพื่อประกอบธุรกิจอ่ืน หรือธุรกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย อยางไรก็ตาม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยังไมมีการลงทุนใน TCSC 

 

33. ขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงานธุรกิจหรือภมูศิาสตร 

บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานธุรกิจดานนายหนาคาหลักทรัพยและใหบริการและบริษัทยอยดําเนิน

กิจการหลักดานหลักทรัพยและใหบริการบริหารทรัพยสินเป นหลัก โดยดําเนินธุรกิจในสวนงาน

ภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นจึงมิไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจ

หรือภูมิศาสตร 
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34. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทและบริษัทยอยไมมีการซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงินประเภท

ตราสารทางการเงินนอกงบดุลท่ีเปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา 

34.1 ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือ 

ความเส่ียงดานการใหสินเช่ือคือความเส่ียงท่ีบริษัทและบริษัทยอยไดรับความเสียหาย 

อันสืบเนื่องมาจากการท่ีคูสัญญาของบริษัทและบริษัทย อยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน 

ท่ีระบุไวในเคร่ืองมือทางการเงินได สินทรัพยทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยไมไดมี 

ความเส่ียงเกี่ยวกับการกระจุกตัวมากและมูลคาสูงสุดของความเส่ียงคือมูลคาตามบัญชีของ

เคร่ืองมือทางการเงินหักดวยสํารองเผ่ือขาดทุนตามท่ีแสดงไวในงบดุล  

 

34.2 ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป 

เนื่องจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด

ของบริษัทและบริษัทยอย 
(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551   

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   

 ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดของสัญญา   

 หรือกอนกําหนดอัตราใหม อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) 

 อัตราดอกเบี้ย  เมื่อ  นอยกวา    มากกวา  ลูกหน้ี  ไมมี   อัตราลอยตวั อัตราคงท่ี 

 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  5 ป  ดอยคุณภาพ  ดอกเบี้ย  รวม   

สนิทรัพยทางการเงิน                   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 20  371  -  -  -  -  144  535 0.50 - 0.75 2.60 - 2.70 

เงินลงทนุในตราสารหน้ี - 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   

                  

หน้ีสนิทางการเงิน                   

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา -  -  -  -  -  -  360  360 - - 

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

 งบการเงินรวม   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550   

 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   

สนิทรัพยทางการเงิน                   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 81  422  -  -  -  -  214  717 0.38 - 2.00 3.24 

เงนิลงทนุในตราสารหน้ี - สุทธิ -  -  130  30  21  -  -  181 - 3.00 - 5.73 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี -  -  -  -  -  -  38  38 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา                  

และดอกเบี้ยคางรับ -  -  1,707  -  -  9  566  2,282 - 5.75 - 8.50 

รวม 81  422  1,837  30  21  9  818  3,218   

                  

หน้ีสนิทางการเงิน                   

เงินกูยืมที่แปลงสภาพได -  -  5  -  -  -  -  5 - 5.00 

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี -  -  -  -  -  -  156  156 - - 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา -  -  -  -  -  -  570  570 - - 

รวม -  -  5  -  -  -  726  731   

 
(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   

สนิทรัพยทางการเงิน                   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 18  330  -  -  -  -  144  492 0.50 – 0.75 2.60 - 2.70 

เงนิลงทนุในตราสารหน้ี - 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   

                  

หน้ีสนิทางการเงิน                   

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา -  -  -  -  -  -  360  360 - - 

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

 งบการเงินเฉพาะบริษัท   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550   

 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   

สนิทรัพยทางการเงิน                   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 80  410  -  -  -  -  213  703 0.38 – 2.00 3.24 

เงนิลงทนุในตราสารหน้ี - สุทธิ -  -  100  30  -  -  -  130 - 3.00 - 5.73 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี -  -  -  -  -  -  38  38 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซื้อขายลวงหนา                  

และดอกเบี้ยคางรับ -  -  1,707  -  -  9  566  2,282 - 5.75 - 8.50 

รวม 80  410  1,807  30  -  9  817  3,153   

                  

หน้ีสนิทางการเงิน                   

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี -  -  -  -  -  -  156  156 - - 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา -  -  -  -  -  -  570  570 - - 

รวม -  -  -  -  -  -  726  726   

 

34.3 ความเส่ียงดานสภาพคลอง 

วันท่ีท่ีครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันท่ีในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

และ 2550 มีดังนี ้ 
(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 
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(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ

 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   

 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 422  -  -  -  295  -  717 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ -  130  30  21  171  -  352 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี -  38  -  -  -  -  38 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา              

และดอกเบ้ียคางรับ -  566  -  -  1,707  9  2,282 

รวม 422  734  30  21  2,173  9  3,389 

              

หนี้สินทางการเงิน              

เงินกูยืมท่ีแปลงสภาพได -  5  -  -  -  -  5 

เจาหนี้สํานักหักบัญชี -  156  -  -  -  -  156 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา -  570  -  -  -  -  570 

รวม -  731  -  -  -  -  731 

 

(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 
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(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ

 เมื่อ  ภายใน      ไมม ี  ลูกหนี ้   

 ทวงถาม  1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  กําหนด  ดอยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพยทางการเงิน              

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 410  -  -  -  293  -  703 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ -  100  30  -  171  -  301 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี -  38  -  -  -  -  38 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา              

และดอกเบ้ียคางรับ -  566  -  -  1,707  9  2,282 

รวม 410  704  30  -  2,171  9  3,324 

              

หนี้สินทางการเงิน              

เจาหนี้สํานักหักบัญชี -  156  -  -  -  -  156 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา -  570  -  -  -  -  570 

รวม -  726  -  -  -  -  726 

 

34.4 ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทและบริษัทยอยไมมีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเปนเงินตรา

ตางประเทศท่ีมีสาระสําคัญ 
 

34.5  มูลคายุติธรรม 

ในการเปดเผยมูลคายุติธรรมตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม  ดังนั้นมูลคายุติธรรมท่ี

ประมาณข้ึนท่ีเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไมจําเปนตองบงช้ีถึงจํานวนเงินซ่ึงเกิดข้ึน

จริงในตลาดแลกเปล่ียนในปจจุบัน การใชขอสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณท่ี 

แตกตางกันอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรมท่ีประมาณข้ึนบริษัทใชวิธีการและ 

ขอสมมติฐานดังตอไปนี้  ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลคายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพยทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินสวนใหญถือตามจํานวน

ท่ีแสดงในงบดุล เนื่องจากสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวเปนสินทรัพยและ

หนี้สินระยะส้ันและมูลคาไมเปล่ียนแปลงไปตา มการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย ยกเวน 

มูลคายุติธรรมโดยประมาณของเงินลงทุน ซ่ึงเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา และหลักทรัพยเผ่ือขาย  

มูลคายุติธรรมถือตามราคาท่ีซ้ือขายกันในตลาด สําหรับเงินลงทุนท่ัวไปซ่ึงไมใชหลักทรัพย 

จดทะเบียน  มูลคายุติธรรมประมาณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ ตราสารหนี้ท่ีถือจนครบกําหนดมูลคา

ยุติธรรมประมาณโดยวิธีการหาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบ้ียปจจุบันและระยะเวลา

ท่ีจะถือจนครบกําหนด 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

ไมแตกตางจากราคาตามบัญชีอยางมีสาระสําคัญ  ยกเวนมู ลคายุติธรรมโดยประมาณของ  

เงินลงทุนในตราสารท่ีไมอยูในความตองการของตลาด ดังนี้  
 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 ราคาตามบญัชี  ราคายุติธรรม  ราคาตามบญัชี  ราคายุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สนิทรพัยทางการเงิน        

เงินลงทนุในตราสารทนุ 125,000  7,045,100  7,945,000  23,693,447 
 

35. เหตุการณหลังวันท่ีในงบการเงิน      

เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2552 มีการลงมติโดยคะแนนเสียงไมเพียงพอ 

ท่ีจะอนุมัติการโอนธุรกจิและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นของบริษัทใหแกบริษัทหลักทรัพย 

เคทีบี จํากัด (ดูหมายเหตุขอ 7) 
 

อยางไรก็ตาม เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2552 มีมติทบทวนการโอน

ธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นใหแกบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด เพื่อเสนอใหผูถือ

หุนพิจารณาอนุมั ติอีกคร้ัง โดยไดมีมตเิกี่ยวกับการจัดสรรเงินท่ีไดรับจากการโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจ

หลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้น ดังนี ้

1)  เงินจํานวนประมาณ 500 ลานบาท จะจายชําระเปนคาหุ นเพิ่มทุนใหมตามแผนการเพิ่มทุนของ

บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด 

2)  เงินจํานวนประมาณ 300 ลานบาท จะสํารองไวเพื่อรองรับการเพิ่มทุนในบริษัทหลักทรัพย  เคทีบี 

จํากัด ตามความจําเปนในอนาคต 

3)  เงินจํานวนประมาณ 100 ลานบาท จะสํารองไวเพื่อใชเปนเงินลงทุนทางตรงเพื่อธุ รกิจใหม  เชน 

จัดตั้งกองทุน Private Equity Fund สําหรับการลงทุนในประเทศไทย และภูมิภาคอินโดจีน โดยมีเปาหมาย

การลงทุนในธุรกิจ หรือโครงการท่ีมีอนาคตแตมีแหลงเงินทุนจํากัด  

4) เงินสวนท่ีเหลือจะสํารองไวเพื่อการดําเนินธุรกิจตามความจําเปน โดยเงินสวนท่ีเหลือจากการสํารอง

คาใชจายดําเนินงานและการลงทุน จะพิจารณาจายคืนใหกับผูถือหุนของบริษัทตอไป 
 

บริษัทไดดําเนินการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 2/2552 ซ่ึงจะมีข้ึนในวันท่ี 20 มีนาคม 2552 เพื่อ

พิจารณาอนุมัติการโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิน้ใหกับบริษัทหลักทรัพย เคทีบี 

จํากัด ดังกลาว 
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36. การอนมุตัใิหออกงบการเงนิ 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท 

เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2552 
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	บริษัทถือปฏิบัติในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละรายและลูกหนี้โดยรวม ประกอบกับการพิจารณาตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 33/...
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	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
	ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า บริษัทรับรู้ส่วนที่ราคาทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน
	กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อมีการจำหน่าย
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม
	ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอาจด้อยค่า และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
	สำหรับปี 2551 บริษัทหยุดการตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่ายเนื่องจากถือได้ว่ามีอายุการให้ประโยชน์ที่ไม่ทราบแน่นอน โดยบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอาจด้อยค่าและต...
	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
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	1) สัญญาเช่าดำเนินงาน
	สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนตามอายุของสัญญาเช่า
	2) สัญญาเช่าการเงิน
	สัญญาเช่าซึ่งบริษัทได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่าย ค่าเสื่อมราคา...
	บริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินในงบการเงิน เมื่อสามารถประมาณมูลค่าหนี้สินนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือและเป็นภาระผูกพันในปัจจุบัน ซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะทำให้บริษัทสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษัทเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันดังกล่าว
	เงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
	บริษัทและบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง “การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้” มาปฏิบัติ ซึ่งเป็นการปฏิบัติก่อนวันที่มีผลใช้บังคับ
	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรทางภาษีเงินได้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ตามกฎหมายตามที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบดุลและปรับปรุงด้วยผลกระทบที่เกิดจากการบันทึกบัญชีตามวิธีการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	บริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีกับราคาตามฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินโดยใช้อัตราภาษีที่กำหนด ณ วันที่ในงบดุล ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีทางด้านสินทรัพย์จะรับรู้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมี...
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	บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการซื้อขายเครื่องมือทางการเงินประเภทตราสารทางการเงินนอกงบดุลที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า
	เครื่องมือทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ในตราสารหนี้และตราสารทุน ลูกหนี้สำนักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  เงินกู้ยืมที่แปลงสภาพได้ เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี  เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์...
	ฝ่ายบริหารของบริษัทจะมีการประมาณการอายุการใช้งาน วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และ วิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบแน่นอน ณ วันที่ซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของส่วนปรับปรุงอ...
	5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	เงินสดในมือ
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	หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า
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	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยังไม่ได้ออกหุ้นกู้ดังกล่าว
	17. หุ้นกู้อนุพันธ์
	ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
	เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติดังนี้
	บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ทุนจดทะเบียนส่วนที่สูงกว่าทุนชำระแล้วได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
	ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 145,599 บาท เนื่องจากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 142,100 หน่วย คิดเป็น 145,599 หุ้น (ดูหมายเหตุข้อ 21.2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 833,704,...
	ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจำนวน 54,805 บาท เนื่องจากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,900 หน่วย คิดเป็น 54,805 หุ้น (ดูหมายเหตุข้อ 21.2) ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 833...
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	การกระทบยอดภาษีเงินได้และกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดังนี้
	31. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 มีดังนี้
	32. ภาระผูกพัน
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	รายการกับคู่สัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ
	32.6 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทได้ทำข้อตกลงกับ Thanh Cong Securities Company J.S.C (“TCSC”) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนาม เพื่อที่จะลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีอยู่ของ TCSC โดยมีสิทธิในการลงทุนเพิ่มไม่เกินร้อยละ...
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