
 

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 

"ยังไมไดตรวจสอบ" 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 

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

หลักทรัพย 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 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีจํานวนสาขา  11 แหง และบริษัทและบริษัทยอยมีพนักงาน

รวมจํานวน 501 คน และ 492 คน ตามลําดับ และพนักงานเฉพาะบริษัทมีจํานวน 484 คน และ 461 คน ตามลําดับ   

 

บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 6 ประเภท ไดแก  
 

1. ธุรกิจการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย  

2. การคาหลักทรัพย  

3. การเปนท่ีปรึกษาทางการลงทุน  

4. การจัดจําหนายหลักทรัพย  

5. การซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเนต  

6. ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
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2. เกณฑการเสนองบการเงนิระหวางกาล 

2.1 งบการเงินระหวางกาลไดจัดทําข้ึนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันท่ี  

22 มกราคม 2544 เร่ือง “การจัดทําและสงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท

จดทะเบียน พ.ศ.2544” และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“กลต.”) 

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

 

บริษัทจัดทํางบการเงินระหวางกาลตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) “งบการเงินระหวางกาล” และ

วิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย 

 

ในป 2550 มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง “งบกระแสเงินสด” และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 35 

(ปรับปรุง 2550) เร่ือง “การนําเสนองบการเงิน” ไดมีการประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 การปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบอยางมี

สาระสําคัญตองบการเงินของบริษัท อยางไรก็ตาม   

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 2550 ยังคง

แสดงรายการตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี สธ/น. 26/2549 ลงวันท่ี 

29 มิถุนายน 2549 เร่ือง “แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย” 

 

งบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบไดมาจากงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน ซ่ึงไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว นอกจากนี้ งบกําไร

ขาดทุนรวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทสําหรับ  

ไตรมาสและงว ดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของ  

ผูถือหุนรวม งบกระแสเงินสดรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสด

เฉพาะบริษัทสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบมีการสอบทานโดยผูสอบ

บัญชีแลว 
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งบการเงินระหวางกาลรวมสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 ไดรวมรายการของบริษัท

และบริษัทยอย 3 บริษัท ซ่ึงประกอบดวย  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด (ยังไมไดตรวจสอบ) 

บริษัท ซีมิโก ดีริเวทีฟ จํากัด (ยังไมไดตรวจสอบ) และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก ไนท ฟนด แมเนจเมนท 

จํากัด (ยังไมไดตรวจสอบ) ซ่ึงบริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 รอยละ 51 และรอยละ 51 ตามลําดับ โดยไดตัดรายการระหวาง

กัน และยอดคงเหลือท่ีเปนสาระสําคัญระหวางกันออกแลว 

 

งบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ไดรวมรายการของบริษัทและบริษัทยอย 2 บริษัท ซ่ึงประกอบดวย บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก ไนท ฟนด แมเนจเมนท จํากัด ซ่ึงบริษัทถือ

หุนอยูรอยละ 100 และรอยละ 51 ตามลําดับ โดยไดตัดรายการระหวางกัน และยอดคงเหลือท่ีเปนสาระสําคัญระหวางกัน

ออกแลว ท้ังนี้ งบดุลรวมดังกลาวไมไดรวมรายการของบริษัท ซีมิโก ดีริเวทีฟ จํากัด เนื่องจากบริษัทยอยดังกลาวไดจด

ทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2550 

 

งบการเงนิระหวางกาลรวมสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 ไดรวมรายการของบริษัท 

และบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด (ยังไมไดตรวจสอบ) ซ่ึงบริษัทถือหุนอยูรอยละ 100 โดยไดตัด

รายการระหวางกัน และยอดคงเหลือท่ีเปนสาระสําคัญระหวางกนัออกแลว ท้ังนี้ งบการเงินระหวางกาลรวมดังกลาวไมได

รวมรายการของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก ไนท ฟนด แมเนจเมนท จํากัด เนื่องจากบริษัทไดขายเงินลงทุน

ในบริษัทยอยดังกลาวท้ังหมดใหแกบริษัทมหาชนจํากัดแหงหนึ่ง และบริษัทจํากัดอีก 2 แหงเม่ือวันท่ี  26 พฤษภาคม 2551 

(ดูหมายเหตุขอ 7) 

 

งบการเงนิระหวางกาลรวมสําหรับไตรมาสและงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 ไดรวมสวนไดเสียในบริษัท

รวม ซ่ึงไดมาจากงบการเงินท่ีมิไดมีการสอบทานของบริษัทรวม ท้ังนี้ บริษัทรวมดังกลาว ไดแก บริษัทหลักทรัพย เคที

บี จํากัด เนื่องจากในระหวางไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย 

เคทีบี จํากัด ในสัดสวนรอยละ 48.81 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระ เปนผลใหบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด มีฐานะเปน

บริษัทรวมของบริษัท (ดูหมายเหตุขอ 7) 
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2.2 ขอมูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูในงบการเงินท่ีไดจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

มิไดนํามาแสดงไว ณ ท่ีนี้ เนื่องจากมิไดมีการกําหนดใหมีการเปดเผยขอมูลดังกลาวในงบการเงินระหวางกาล ดังนั้น

งบการเงินระหวางกาลดังกลาวขางตนจึงควรอานประกอบกับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ซ่ึงได

มีการตรวจสอบแลว 

 

ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส และงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันท่ี 3 0  กันยายน 2551 และ 2550  

ไมจําเปนตองบงช้ีใหเห็นการคาดการณผลการดําเนินงานเต็มป 

 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลัก การบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป บริษัทตองอาศัยดุลยพินิจ ของผูบริหารในการ

กําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบตอการแสดงจํานวน

สินทรัพย หนี้สินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วันส้ินงวด รวมท้ัง การแสดง

รายไดและคาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหารไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใต

เหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น 

 

2.3 การจัดประเภทรายการใหม 

การแสดงรายการในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการจัด

ประเภทรายการใหมสําหรับสวนเกินมูลคาหุน - หุนทุนซ้ือคืน จํานวน 15.52 ลานบาท ซ่ึงเดิมเคยแสดงเปนสวนหนึ่ง

ของสวนเกินมูลคาหุน ไดถูกแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับ

การแสดงรายการในงบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 

 

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงว ดเกาเดือน ส้ินสุดวันท่ี 3 0 กันยายน 25 50  

ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบ ไดมีการจัดประเภทรายการใหม โดยการแสดงการเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนระยะส้ันประเภท

หลักทรัพยเผ่ือขายจํานวน 80.89 ลานบาท เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมลงทุน ซ่ึงเดิมเคยแสดงเปนสวนหนึ่งของ

กิจกรรมดําเนินงาน โดยแบงเปนเงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนจํานวน 563.55 ลานบาท และเงินสดรับจากการจําหนาย

เงินลงทุน 482.66 ลานบาท ในงบกระแสเงินสดรวม เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบกระแสเงินสดรวม

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 
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การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 ท่ีนํามาแสดง

เปรียบเทียบ  ไดมีการจัดประเภทรายการใหม โดยการแสดงการเพิ่มข้ึนของเงิน ลงทุนระยะส้ันประเภทหลักทรัพย

เผ่ือขายจํานวน 50 ลานบาท เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมลงทุน ซ่ึงเดิมเคยแสดงเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมดําเนินงาน 
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โดยจัดประเภทเปนเงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนท้ังจํานวนในงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการ

แสดงรายการในงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 

 

3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญช ี

ตามท่ีมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 51 เร่ือง “สินทรัพยไมมีตัวตน” ไดมีการประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยใหถือปฏิบัติ

กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551  

ซ่ึงกําหนดใหสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนตองมีการทดสอบการดอยคา เปนประจําทุกป และ

ไมอนุญาตใหมีการตัดจําหนาย รวมถึงกําหนดใหการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไมตองปรับยอนหลังกับงบการเงินป

กอน ดังนั้น บริษัทจึงไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีโดยหยุดการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนไม

ทราบแนนอนตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 ท้ังนี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ

ตองบการเงินของบริษัท 

 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑ นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบการเงินสําหรับป

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ยกเวนการหยุดการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน (ดู

หมายเหตุขอ 3)  
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5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสดในมือ 408,254  529,022  403,254  514,022 

เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย และเงินฝากประจํา 425,808,125  563,694,806  424,576,300  562,265,683 

ต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีอายุคงเหลือไมเกินกวา 3 เดือน  27,500,000  422,400,000  -  410,000,000 

หัก (180,400,784)   เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคา *  (269,774,472)  (180,400,784)  (269,334,472) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 273,315,595  716,849,356  244,578,770  703,445,233 

 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินฝาก ในนามบริษัทเพื่อลูกคาไมตองแสดงเปนสินทรัพยและหนี้สินในงบ

การเงิน) 
 

ณ วัน ท่ี 3 0 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม  2550 บริษัทมีเงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน 

3ในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินในนามบริษัทเพื่อลูกคาจํานวน  350 ลานบาท และ 240 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงไดแสดงสุทธิเปน

ศูนยไวในงบดุล 
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6. เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน - สุทธิ 

6.1 ราคาทุน/ราคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรม 
 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 

 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนชั่วคราว        

หลักทรัพยเพื่อคา        

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 16,657,391  13,170,816  6,375,368  4,653,286 

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยตางประเทศ 20,910  20,264  -  - 

ตราสารหนี้ - พันธบัตรรัฐบาล 11,907,178  11,960,269  99,975,371  99,974,253 

ตราสารหนี้ - ต๋ัวแลกเงิน 223,027,700  225,679,928  -  - 

ตราสารหนี้ - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 686,154  692,609  -  - 

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 32,939,943  32,869,305  -  - 

รวมหลักทรัพยเพื่อคา 285,239,276  284,393,191  106,350,739  104,627,539 

        
หลักทรัพยเผ่ือขาย        

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 17,940,000  10,140,000  -  - 

ตราสารหนี้ - พันธบัตรรัฐบาล 20,001,735  20,006,179  51,265,542  51,160,991 

หลักทรัพยหุนทุน - หนวยลงทุน 40,000,000  37,431,028  150,000,000  155,113,592 

รวมหลักทรัพยเผ่ือขาย 77,941,735  67,577,207  201,265,542  206,274,583 

รวม 363,181,011  351,970,398  307,616,281  310,902,122 

(หัก)  บวก คาเผ่ือการปรับมูลคา (11,210,613)  -  3,285,841  - 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 351,970,398  351,970,398  310,902,122  310,902,122 

        
เงินลงทุนระยะยาว        

หลักทรัพยเผ่ือขาย        

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 19,461,795  19,412,842  29,882,862  29,882,862 

รวมหลักทรัพยเผ่ือขาย 19,461,795  19,412,842  29,882,862  29,882,862 

เงินลงทุนทั่วไป        

หุนสามัญ 29,609,274  12,262,723  29,609,274  16,649,293 

หุนบุริมสิทธิ 4,524,500  7,184,393  4,524,500  7,184,393 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 34,133,774  19,447,116  34,133,774  23,833,686 

รวม 53,595,569  38,859,958  64,016,636  53,716,548 

หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคา (48,953)  -  -  - 

หัก  คาเผ่ือการดอยคา (26,048,538)  -  (23,380,330)  - 

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 27,498,078  38,859,958  40,636,306  53,716,548 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้และ        

ตราสารทุน - สุทธิ 379,468,476  390,830,356  351,538,428  364,618,670 
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 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 ราคาทุน/  มูลคา  ราคาทุน/  มูลคา 

 ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญช ี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนชั่วคราว        

หลักทรัพยเพื่อคา        

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 16,657,391  13,170,816  6,375,368  4,653,286 

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยตางประเทศ 20,910  20,264  -  - 

ตราสารหนี้ - พันธบัตรรัฐบาล 11,907,178  11,960,269  99,975,371  99,974,253 

ตราสารหนี้ - ต๋ัวแลกเงิน 223,027,700  225,679,928  -  - 

ตราสารหนี้ - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 686,154  692,609  -  - 

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 32,939,943  32,869,305  -  - 

รวมหลักทรัพยเพื่อคา 285,239,276  284,393,191  106,350,739  104,627,539 

        
หลักทรัพยเผ่ือขาย        

หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน 17,940,000  10,140,000  -  - 

หลักทรัพยหุนทุน - หนวยลงทุน 40,000,000  37,431,028  150,000,000  155,113,592 

รวมหลักทรัพยเผ่ือขาย 57,940,000  47,571,028  150,000,000  155,113,592 

รวม 343,179,276  331,964,219  256,350,739  259,741,131 

(หัก) บวก คาเผ่ือการปรับมูลคา (11,215,057)  -  3,390,392  - 

รวมเงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 331,964,219  331,964,219  259,741,131  259,741,131 

        
เงินลงทุนระยะยาว        

หลักทรัพยเผ่ือขาย        

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน 19,461,795  19,412,842  29,882,862  29,882,862 

รวมหลักทรัพยเผ่ือขาย 19,461,795  19,412,842  29,882,862  29,882,862 

        
เงินลงทุนทั่วไป        

หุนสามัญ 29,609,274  12,262,723  29,609,274  16,649,293 

หุนบุริมสิทธิ 4,524,500  7,184,393  4,524,500  7,184,393 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 34,133,774  19,447,116  34,133,774  23,833,686 

รวม 53,595,569  38,859,958  64,016,636  53,716,548 

หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคา (48,953)  -  -  - 

หัก  คาเผ่ือการดอยคา (26,048,538)  -  (23,380,330)  - 

รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 27,498,078  38,859,958  40,636,306  53,716,548 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้และ        

ตราสารทุน - สุทธิ 359,462,297  370,824,177  300,377,437  313,457,679 
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้-พันธบัตรรัฐบาลในสวนของ

ลูกคาบัญชีเงินสดและลูกคาบัญชีเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย ซ่ึงบริษัทตองสงคืนเม่ือลูกคาทวงถามจํานวน  449 ลาน

บาท และ 591 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงไดแสดงสุทธิเปนศูนยไวในงบดุล 

 

6.2 การกระทบยอดเงินลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพยเพื่อคาและหลักทรัพยเผ่ือขายตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ฉบับท่ี กจ . 1/2551 เร่ือง “หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะ

การเงินและผลการดําเนินของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย (ฉบับท่ี 23)” ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใชกับงบ

การเงนิท่ีนําสงสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในป 2551 เปนตนไป 

 

การกระทบยอดเงินลงทุนช่ัวคราวในหลักทรัพยเพื่อคา และหลักทรัพยเผ่ือขาย ของงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 และสําหรับปส้ินสุดวั นท่ี 31 ธันวาคม 

2550 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 เงินลงทุนชั่วคราว  เงินลงทุนชั่วคราว 

 หลักทรัพยเพื่อคา  หลักทรัพยเผื่อขาย  หลักทรัพยเพื่อคา  หลักทรัพยเผื่อขาย 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาตามบัญชีตนงวด/ป  6,375,368  -  201,009,735  - 

ยอดซื้อหลักทรัพยจดทะเบียน 40,618,072,722  33,147,600  206,512,543  - 

ยอดขายหลักทรัพยจดทะเบียน (40,607,790,699)  (15,207,600)  (401,146,910)  - 

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ        

หลักทรัพย (3,486,575)  (7,800,000)  (1,722,082)  - 

ราคาตามบัญชีปลายงวด/ป 13,170,816  10,140,000  4,653,286  - 

 

 

 

 

 

.../10 



 

- 10 - 

 

6.3 กําไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลักทรัพย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กนัยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง        

ของหลักทรัพยเพื่อคา 3,457,897  93,706  3,457,897  93,706 

กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย        

หลักทรัพยเพื่อคา 12,830,466  (3,210,700)  12,830,466  (3,210,700) 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ        

86ดอยคาของเงินลงทุนทั่วไป -  (600,500)  -   (600,500) 

โอนกลับขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ        

เปลี่ยนประเภทหลักทรัพยเผ่ือขาย        

เปนหลักทรัพยเพื่อคา -  3,358,352  -  3,358,352 

ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากกการขาย        

สัญญาซื้อขายลวงหนา (46,600)  (8,800)  (46,600)  (8,800) 

รวม 16,241,763  (367,942)  16,241,763  (367,942) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง        

ของหลักทรัพยเพื่อคา 877,116  32,512,995  877,116  32,512,995 

กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย        

หลักทรัพยเพื่อคา 31,952,126   (58,993,283)  31,952,126  (58,993,283) 

กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย        

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

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ        

100ดอยคาของเงินลงทุนทั่วไป (2,668,208)  (600,468)  (2,668,208)  (600,468) 

โอนกลับขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ        

เปลี่ยนประเภทหลักทรัพยเผ่ือขาย        

เปนหลักทรัพยเพื่อคา -  18,841,199  -  18,841,199 

ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขาย        

สัญญาซื้อขายลวงหนา (45,940)  (20,800)  (45,940)  (20,800) 

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย 1,608,513  -  -  - 

รวม 38,255,984  (8,259,837)  35,635,230  (8,260,357) 
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6.4 ดอกเบ้ียและเงินปนผลจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบี้ยรับ 3,920,583  2,096,542  3,678,686  862,204 

เงินปนผล 528,880  73,280  528,880  73,280 

รวม 4,449,463  2,169,822  4,207,566  935,484 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบี้ยรับ 14,851,630  9,539,243  13,935,974  4,624,621 

เงินปนผล 2,923,740  4,985,368  2,923,740  4,985,368 

รวม 17,775,370  14,524,611  16,859,714  9,609,989 

 

6.5 กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนท่ีรับรูในสวนของผูถือหุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาตนงวด/ป 3,474,963   (1,525,672)  3,579,514  (1,491,697) 

เปลี่ยนแปลงระหวางงวด/ป         

- จากการตีราคาเงินลงทุน (11,285,296)   5,000,635  (11,392,958)   5,071,211 

ยอดคงเหลือสิ้นงวด/ป (7,810,333)  3,474,963  (7,813,444)  3,579,514 
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6.6 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน

และผลการดําเนินงานดังนี ้

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 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 21,789,274  963  21,788,311  21,789,274  944  21,788,330 

หุนบุริมสิทธิ 4,399,500  139,273  4,260,227  1,849,500  257,500  1,592,000 

 26,188,774  140,236  26,048,538  23,638,774  258,444  23,380,330 

 

เงินลงทุนในหลักทรัพยอ่ืนท่ีบริษัทถือหุนรอยละ 10 ข้ึนไปของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายแลวของนิติบุคคล นั้นมี

ดังตอไปนี้ 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

  ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

  30 กันยายน 2551  31 ธันวาคม 2550 

  ราคาทุน/  สัดสวน  ราคาทุน/  สัดสวน 

  ราคาตามบัญช ี  การถือหุน  ราคาตามบัญช ี  การถือหุน 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ บาท  รอยละ  บาท  รอยละ 

เงินลงทุนท่ัวไป         

หุนบุริมสิทธิ         

บริษัท เบอรดา (ประเทศไทย)          

จํากัด ผลิตและจําหนายนิตยสาร -  51  2,550,000  51 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิชนิดไมสะสมเงินปนผลของ

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

บริษัทมีสิทธิออกเสียงเพียง รอยละ 17 เทานั้น บริษัทมิไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย

หรือบริษัทรวม เนื่องจากบริษัทไมไดควบคุมและไมมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในบริษัทดังกลาว และมีสิทธิไดรับ

เพียงเงินปนผลในปท่ีมีการประกาศจายเทานั้น  
 

นอกจากนี้ เงินลงทุนในบริษัทดังกลาวยังใหสิทธิกับบริษัทท่ีจะขายคืนหรือใหสิทธิกับบริษัทดังกลาวท่ีจะซ้ือคืนหุนได

ในมูลคาท่ีตราไวโดยไมจํากัดระยะเวลา บริษัทไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทดังกลาวในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 

30 กันยายน 2551 และในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทตั้งคาเผ่ือการดอย

คาสําหรับเงินลงทุนดังกลาวเต็มจํานวนแลว 
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7. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม  ซ่ึงเปนบริษัทจํากัด

ตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้ 
 

0ช่ือบริษัท 1ประเภท 2ประเภท 3ทุนชําระแลว 4สัดสวนการถือหุน 5วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย 

 7กิจการ 8หลักทรัพย 9ณ วันที่  10ณ วันที่ 11ณ วันที่ 12ณ วันที่ 13ณ วันที่  14ณ วันที่  15ณ วันที่  16ณ วันที่ 

  17ที่ลงทุน 1830 กันยายน  1931 ธันวาคม 2030 กันยายน 2131 ธันวาคม 2230 กันยายน  2331 ธันวาคม  2430 กันยายน  2531 ธันวาคม 

   262551  272550 282551 292550 302551  312550  322551  332550 

   34ลานบาท   35ลานบาท  36รอยละ 37รอยละ 38ลานบาท   39ลานบาท   40ลานบาท   41ลานบาท  

บริษัทยอย               

บริษทัหลกัทรัพยจัดการ ใหบริการจัดการ              

   กองทุนรวม ซีมโิก จํากัด กองทุนรวมและ              

 กองทุนสวนบุคคล หุนสามัญ 100  100 100.0 100.0 100.0  100.0  58.9  75.1 

บริษทัหลกัทรัพยจัดการ ใหบริการจัดการ              

   กองทุน ซีมิโก ไนท ฟนด  กองทุนสวนบุคคล              

   แมเนจเมนท จํากัด  หุนสามัญ 20  20 - 51.0 -  10.2  -  8.6 
               

บริษัทรวม               

บริษทัหลกัทรัพย เคทีบี               

จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 864  864 48.8 - 421.7  -  416.8  - 

  รวม 984  984   521.7  110.2  475.7  83.7 

 

ในป 2550 บริษัท ซีมิโก ดีริเวทีฟ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ไดมีการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจ 

โดยโอนยายธุรกรรมประเภทอนุพันธทางการเงินมาดําเนินการในบริษัทหลักทรัพย ซี มิโก จํากัด (มหาชน) ท้ังหมด ท้ังนี้ 

บริษัท ซีมิโก ดีริเวทีฟ จํากัด ยังไมไดเร่ิมทําธุรกรรม แตอยางใดจึงไดทําการ 

จดทะเบียนเลิกกิจการกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2550 ซ่ึง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

บริษัทยอยดังกลาวอยูระหวางการชําระบัญชี 
 

เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2551 บริษัทจําหนายหุนสามัญในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก ไนท ฟนด แมเนจเมนท 

จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย ในสวนท่ีบริษัทลงทุนท้ังหมดใหแกบริษัทมหาชนจํากัดแหงหนึ่ง และบริษัทจํากัดอีก 2 แหง ในราคาทุน 

เปนจํานวนเงิน 10.2 ลานบาท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทไดรับชําระเงินจากผูซ้ือแลวท้ังจํานวน  
 

ในระหวางไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด ใน

สัดสวนรอยละ 48.81 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระ เปนผลให บริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด มีฐานะเปนบริษัทรวมของ

บริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 
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8. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา และดอกเบี้ยคางรับ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้เปนจํานวน 8.3  ลานบาท และ 9.2 ลานบาท 

ตามลําดับ ท่ีระงับการรับรูรายไดดอกเบ้ียตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เร่ืองการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัท หลักทรัพยท่ี กธ . 33/2543 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไข

เพิ่มเติมตามหนังสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2544  
 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550 

 บาท  บาท 

ลูกหน้ีซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด 551,572,850  565,107,411 

เงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยดวยระบบเครดิตบาลานซ 1,501,802,741  1,698,644,050 

ลูกหน้ีอื่น    

ลูกหน้ีที่อยูระหวางดําเนินคดี 8,022,689  8,022,689 

ลูกหน้ีผอนชําระ 54,025  55,025 

ลูกหน้ีอื่น 206,081  1,162,886 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 2,061,658,386  2,272,992,061 

บวก  ดอกเบีย้คางรบั 9,774,567  8,578,560 

หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุขอ 9)  (8,282,390)  (8,502,208) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 2,063,150,563  2,273,068,413 

ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา -  183,696 

รวมลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา -  183,696 

รวม 2,063,150,563  2,273,252,109 
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บริษัทไดจัดช้ันลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาท่ีเขาเกณฑการจัดช้ันตามประกาศ  

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ืองการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอย คุณภาพของ

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

2544 ดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 ลูกหน้ีธรุกจิ คาเผื่อหน้ีสงสัย มูลคาลูกหน้ีธุรกิจ ลูกหน้ีธรุกจิ คาเผื่อหน้ีสงสัย มูลคาลูกหน้ีธุรกิจ 

 หลักทรพัยและ จะสูญที่ต้ัง หลักทรัพยและสัญญา หลักทรพัยและ จะสูญที่ต้ัง หลักทรัพยและสัญญา 

 สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยบริษัท ซื้อขายลวงหนาและ สัญญาซื้อขายลวงหนา โดยบรษิัท ซื้อขายลวงหนาและ 

 และดอกเบี้ยคางรับ  ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ และดอกเบี้ยคางรับ  ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลหน้ีปกติ 2,063,150,159  -  2,063,150,159  2,272,513,717  -  2,272,513,717 

มูลหน้ีจัดช้ันตํ่ากวา            

มาตรฐาน 404  -  404  738,392  -  738,392 

มูลหน้ีจัดช้ันสงสัย 8,282,390  (8,282,390)  -  8,502,208  (8,502,208)  - 

รวม 2,071,432,953  (8,282,390)  2,063,150,563  2,281,754,317  (8,502,208)  2,273,252,109 

 

มูลหนี้จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน และมูลหนี้จัดช้ันสงสัย (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนาและดอกเบ้ียคางรับ) 

แยกตามอายุหนี้ท่ีคางชําระไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550 

 บาท  บาท 

ไมเกิน 3 เดือน -  787,100 

มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน 20,198  47,747 

มากกวา 6 เดือน ถงึ 9 เดือน -  - 

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 8,282,794  9,240,600 
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9. คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550 

 บาท  บาท 

ยอดตนงวด/ป 8,502,208  8,407,381 

บวก หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) (219,818)  94,827 

ยอดปลายงวด/ป 8,282,390  8,502,208 

 

10. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 1,378,899  1,540,624  1,378,899  1,540,624 

คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 7,873,476  8,647,709  7,873,476  8,647,709 

ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 3,974,058  7,131,370        3,974,058  7,131,370 

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา        

เงินลงทุน        

- หลักทรัพยเพื่อคา 871,806  516,960  871,806  516,960 

- หลักทรัพยเผ่ือขาย 2,604,481  -  2,604,481  - 

สินทรัพยอื่น 51,534  61,842  51,534  61,842 

 16,754,254  17,898,505  16,754,254  17,898,505 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        

กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา        

เงินลงทุน        

  - หลักทรัพยเพื่อคา 660,284  -  660,284  - 

- หลักทรัพยเผ่ือขาย 1,333  1,534,078  -  1,534,078 

 661,617  1,534,078  660,284  1,534,078 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 16,092,637  16,364,427  16,093,970  16,364,427 

.../17 
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 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดตนงวด/ป 16,364,427  39,573,519  16,364,427  37,867,452 

รายการตัดบัญชีงบกําไรขาดทุน (4,409,016)  (21,035,716)   (4,409,016)   (19,329,649) 

รายการในสวนของผูถือหุน 4,137,226  (2,173,376)  4,138,559  (2,173,376) 

ยอดปลายงวด/ป 16,092,637  16,364,427  16,093,970  16,364,427 

 

11. หุนกู 

เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2551 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูวงเงินไมเกิน 2,000 ลาน

บาท อายุไมเกิน 7 ป เพื่อรองรับโอกาสในการบริหารเงินทุนและเพิ่มชองทางการดําเนินธุรกิจโดยท่ีประชุมไดมอบหมายให

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณารายละเอียดประเภทหุนกู ระยะเวลา และเงื่อนไขอ่ืนตามภาวะตลาดและความ

ตองการใชเงินในภายหลัง ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 

ตอมา เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมัติปรับลดวงเงินหุนกูเดิม ซ่ึงไดรับอนุมัติจากท่ี

ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2551 เปนวงเงิน 1,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขเปนไป

ตามท่ีกําหนดไวเดิม  

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทยังไมไดออกหุนกูดังกลาว 
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12. หุนกูอนุพันธ 

เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธของบริษัท 

ภายในวงเงินไมเกิน 1,000 ลานบาท อายุไมเกิน 5 ป โดยท่ีประชุมไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการพิจารณา

กําหนดรายละเอียด และเงื่อนไขในการเสนอขายหุนกูอนุพันธ 

แตละรุน  ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังอํานาจในการดําเนินการใดๆ   

ตามจําเปนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธดังกลาว ท้ังนี ้ การออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธจะตองไดรับการ

อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทยังไมไดออกหุนกู

อนุพันธดังกลาว 

 

13. เงินกูยืมท่ีแปลงสภาพได 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เงินกูยืมท่ีแปลงสภาพไดในงบดุลรวมเปนเงินกูยืมของบริษัทยอยซ่ึงกูยืมกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันใน3ตาง3

ประเทศเปนเงินบาท ซ่ึงจะครบกําหนดชําระเม่ือทวงถามแตไมเกิน 5 ป (ครบกําหนดเดือนสิงหาคม 2551) คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 5 

ตอป โดยจายชําระดอกเบ้ียทุกไตรมาส ซ่ึงเงินกูยืมดังกลาวใหสิทธิแกผูใหกูท่ีจะแปลงหนี้เปนทุนในหุนสามัญของบริษัทยอย

ดังกลาวในจํานวนไมเกิน 500,000 หุน หรือไมเกินรอยละ 20 ของทุนของบริษัทยอย ในราคาตามมูลคาท่ีตราไวของหุน โดยผูใหกู

สามารถแปลงหนี้เปนทุนไดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2548 จนถึงวันส้ินสุดสัญญากูยืม ท้ังนี้สัดสวนของผูถือหุนในบริษัทยอยตองเปนไป

ตามท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ผูใหกูยังมีสิทธิไดรับดอกเบ้ียเพิ่มเติมในจํานวนรวมท่ีเทียบเทากับเงินปนผล  

ซ่ึงบริษัทจะจายใหแกผูถือหุน โดยถือเสมือนวาเงินกูยืมดังกลาวไดใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญแลว โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 งบ

ดลุรวมไมไดรวมรายการเงินกูยืมท่ีแปลงสภาพไดดังกลาว เนื่องจากบริษัทไดขายเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวท้ังหมดแลว (ดูหมาย

เหตุขอ 2 และขอ 7) 
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14. ทุนเรือนหุน  

ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว 

เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติดังนี้ 

(1) อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานบริษัทจํานวน 27,000,000 หนวย 

(2) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 27,000,000 บาท คิดเปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 27,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน

ละ 1 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 27,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

สามัญท่ีออกใหแกพนักงานของบริษัท 

(3) อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 19,675,971 บาท คิดเปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 19,675,971 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 

1 บาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 19,675,971 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ี

ออกใหแกผูถือหุน (ZMICO-W3) เนื่องจากการปรับอัตราการใชสิทธิ 

(4) อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามขอ (2) 

และ ขอ (3) ขางตน จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,037,157,550 บาท เปนทุนจดทะเบียน 1,083,833,521 บาทคิดเปนจํานวนหุน

ท้ังส้ิน 1,083,833,521 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 

บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2550 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจํานวน 1,083 ,833 ,521  บาท (มูลคาหุนละ 1 บาท ) และ  

มีทุนชําระแลวจํานวน 833,758,869 บาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 : 833,704,064 บาท มูลคาหุนละ1 บาท) ทุนจดทะเบียนสวนท่ี

สูงกวาทุนชําระแลวไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ซ่ึงคํานวณโดยการหารสวน ของผูถือหุนดวย

จํานวนหุนสามัญท่ีออกและชําระแลว  สุทธิดวยจํานวนหุนทุนซ้ือคื น ณ วันท่ีในงบดุลมีมูลคาเทากับ 3.39 บาทตอหุน และ 

3.35 บาทตอหุน ตามลําดับ มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนดังกลาว ยังไมไดรวมผลกระทบของมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนท่ีจะ

ปรับลดลงจากจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทจะตองออกเพิ่มเติมจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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15. หุนทุนซ้ือคืน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังท่ี 5/2550 เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน  2550 ไดอนุมัติการจําหนายหุนซ้ือคืน 

ท้ังจํานวน 53,872,000 หุน โดยวิธีขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กําหนดระยะเวลาในการขาย หุนซ้ือคืนตั้งแต

วันท่ี 20 มิถุนายน  2550 ถึงวันท่ี 13 กันยายน 2552 และกําหนดราคาจําหนายไมต่ํากวา รอยละ 85 ของราคาปดเฉล่ีย 5 วัน

ทําการซ้ือขายกอนหนา 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดจําหนายหุนซ้ือคืนท้ังหมดคืนสูตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 53,872,000 

หุน มูลคารวม 215.51 ลานบาท มีสวนเกินมูลคาจากการจําหนายหุนซ้ือคืนจํานวน 15.52 ลานบาท 
 

ตอมา เม่ือวันท่ี  26 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2551 มีมติอนุมัติโครงการซ้ือคืนหุนสามัญจํานวน 

83,375,886 หุน (หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนท่ีออกและเรียกชําระแลวท้ังหมด ) โดยเปนการซ้ือคืนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในราคาไมเกินราคาปดถัวเฉล่ีย 5 วันทําการกอนการซ้ือหุนบวกดวยรอยละ 15 ของราคาปดถัว

เฉล่ียนั้น วงเงินในการซ้ือหุนคืนไมเกิน 200 ลานบาท โดยมีกําหนดระยะเวลาในการซ้ือหุนคืนตั้งแตวันท่ี 15 กันยายน 2551 

ถึงวันท่ี 14 มีนาคม 2552 สวนระยะเวลาในการจําหนายหุนท่ีซ้ือคืนจะพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัท ภายหลัง 6 

เดือนนับจากวันท่ีซ้ือหุนคืนเสร็จส้ินแตไมเกิน 3 ป และกําหนดราคาจําหนายไมต่ํากวารอยละ 85 ของราคาปดเฉล่ีย 5 วันทํา

การซ้ือขายกอนการขายหุนซ้ือคืน      
 

ท้ังนี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทมีหุนสามัญท่ีซ้ือคืนรวมจํานวน 8,691,900 หุน คิดเปนรอยละ 1.04 ของจํานวนหุนท่ี

ออกและเรียกชําระแลว  ณ วันท่ีคณะกรรมการมีมติใหทําการซ้ือหุนคืน มูลคารวมของหุนซ้ือคืนคิดเปนจํานวนเงิน 19.39 

ลานบาท  
 

16. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

16.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 

ในเดือนธันวาคม 2546 ท่ีประชุมวิสามัญผู ถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดง สิทธิท่ีจะซ้ือหุน

สามัญของบริษัทจํานวน 20,372,351 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมและผูถือหุนท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนในอัตราสวน 4 

หุนเดิมตอ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิโดยไมคิดมูลคา กําหนดระยะเวลาการใชสิทธิ 5 ป ในราคาการใชสิทธิเทากับ 60 บาท 

ตอหุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) ในอัตราสวนการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือหุน

ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิคร้ังแรกไดหลังจากหนึ่งปนับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (เร่ิมใชสิทธิคร้ังแรก

ไดในวันท่ี 30 กันยายน 2548) ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจะครบกําหนดอายุในวันท่ี 6 พฤษภาคม 2552 
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สืบเนื่องจากการลดมูลคาท่ีตราไวของหุนจากหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิปรับ

เปน 203,723,510 หนวย ดวยอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญในราคาใชสิทธิเทากับ 6 บาทตอหุน  

 

ตอมา เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัทไดอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน

เกินกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ เปนเงื่อนไขท่ีทําใหบริษัทตองปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีออกใหแกผูถือหุนเพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม ดังนั้น 

ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลืออยูจากการใชสิทธิภายหลังจากมติท่ีประชุมผูถือหุนดังกลาวจะไดรับการปรับสิทธิใหมเปน 1 

ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1.09832 หุนสามัญ ในราคาการใชสิทธิเทากับ 5.463 บาทตอหุน 

 

ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 ไมมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2551 มีใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปนจํานวน  201,214,034 หนวย (ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2550 : 201,214,034 หนวย) 

 

16.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 3 

ในเดือนธันวาคม 2546 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ

ของบริษัท อายุ 5 ป จํานวน 1,430,000 หนวย (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท) ใหแกกรรมการและพนักงานซ่ึงมิใช

กรรมการหรือพนักงานท่ีเคยไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจากบริษัทมากอนโดยไมคิดมูลคา โดยกําหนดราคาการ

ใชสิทธิเทากับมูลคาหุนท่ีตราไวในอัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ โดยผู ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

สามารถใชสิทธิไดตลอดระยะเวลา 5 ปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว 
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เนื่องจากการลดมูลคาท่ีตราไวของหุนจากหุ นละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 3 ปรับเปน 14,300,000 หนวย ดวยอัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญแสดง

สิทธิตอ 1 หุนสามัญ ในราคาใชสิทธิตามมูลคาท่ีตราไวคือหุนละ 1 บาท และเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2550 ท่ีประชุมผู

ถือหุนประจําป 2550 ของบริษัท อนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเกินกวารอยละ 70 ของกําไรสุทธิ เปนเงื่อนไขท่ี

ทําใหบริษัทตองปรับอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานคร้ัง

ท่ี 3 เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม ดังนั้นใบสําคัญแสดงสิทธิคง

เหลืออยูจากการใชสิทธิภายหลังจากมติท่ีประชุมผูถือหุนดังกลาว จะไดรับการปรับสิทธิใหมเปน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ตอ 1.09832 หุนสามัญ ในราคาการใชสิทธิตามมูลคาท่ีตราไวคือหุนละ 1 บาท ในเดือนสิงหาคม 2547 บริษัทไดจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 13 ,790 ,400 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทแลว  และคงเหลือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ียังไมไดจัดสรรจํานวน 509,600 หนวย การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมไดบันทึก

เปนรายจายทางบัญชี 

 

ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 มีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 49,900 หนวย 

คิดเปน 54,805 หุน และเปนจํานวนเงินเพิ่มทุน 54,805 บาท (สําหรับงวดเกาเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2550 : 

112,800 หนวย คิดเปน 113,419  หุน และเปนจํานวนเงิ นเพิ่มทุน 113,419 บาท) นอกจากนี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 

2551 ไมมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีอยูระหวางการจดทะเบียน (ณ วันท่ี 30 กันยายน  2550 : 29,300 

หนวย คิดเปน 32,180 หุน และเปนจํานวนเงินรับลวงหนาคาหุน 32,180 บาท) ดังนั้น ณ วันท่ี 30 กันยายน  2551 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปนจํานวน 1,576,058หนวย (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 : 1,625,958 หนวย) 
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16.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกพนักงานบริษัท 

เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

สามัญของบริษัทอายุ 5 ป จํานวน 27,000,000 หนวย (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) ใหแกพนักงานของบริษัทโดยไมคิด

มูลคา  โดยกําหนดราคาการใชสิทธิเทากับมูลคาทางบัญชี ตามงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 

2550 เทากับ 3 . 21 บาทตอหุน ในอัตราสวน 

1 ใบสําคัญแสดงสิทธิตอ 1 หุนสามัญ โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิไดตลอดระยะเวลา 5 ป ตามเงื่อนไขท่ี

กําหนดไว คือใชสิทธิไดรอยละ 50 ตั้งแตวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และใชสิทธิไดเต็มจํานวนตั้งแตวันท่ี 31 มีนาคม 2553 ซ่ึง

ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลวเม่ือวันท่ี 5 

กุมภาพันธ 2551 ตอมาในเดือนมีนาคม 2551 บริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 16,432,100 หนวย ใหแก

พนักงานของบริษัทแลว และมีใบสําคัญแสดงสิทธิ ท่ียังไมไดจัดสรรคงเหลือ อีกเปนจํานวน 10,567,900 หนวย การ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมไดบันทึกเปนรายจายทางบัญชี  

 

ในระหวาง งวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 ยังไมมีการใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2551 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรแลวแตยังมิไดมีการใชสิทธิคงเหลือเปนจํานวน 16,432,100 หนวย (ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 การออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย) 

 

17. เงินปนผลจาย  

เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท

จากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 และจากกําไรสะสม 

ในอัตราหุนละ 0.50 บาท  รวมเปนเงินปนผลท้ังส้ินจํานวน 389.71 ลานบาท (สุทธิจากหุนสามัญซ้ือคืนจํานวน 53.87 ลาน

หุน) โดยบริษัทไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันท่ี 27 เมษายน 2550 

 

เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2551 มีมติอนุมัตงิดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทจากผล

การดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
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เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 5/2551 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือ

หุนของบริษัทจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนเงนิ

ปนผลระหวางกาลท้ังส้ินจํานวน 41.67 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวในวันท่ี 23 กันยายน 2551 

 

18. การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน 

18.1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 18/2549 เร่ือง “การดํารงเงินกองทุนสภาพคลอง

สุทธิ” กําหนดใหบริษัทหลักทรัพยดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเม่ือส้ินวันทําการใดๆ ไมนอยกวา 15 ลานบาท และ

ไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินท่ัวไป  

 

บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนาประเภทตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือ ขายลวงหนาตาม

กฎหมายวาดวยสัญญาซ้ือขายลวงหนา บริษัทตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเม่ือส้ินวันทําการใดๆ ไมนอยกวา 

25 ลานบาทและไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินท่ัวไปและทรัพยสินท่ีตองวางเปนประกัน เวนแตเปนกรณีท่ีบริษัทได

หยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือ ขายลวงหนาประเภทดังกลาว และได มีหนังสือแจงความประสงคดังกลาวตอ

สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว ใหบริษัทดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

เม่ือส้ินวัน ทําการใดๆ ตามท่ีกําหนดในวรรคท่ีหนึ่งแทน  

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิไดสูงกวาเกณฑท่ี

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

นอกจากนี้ ตามขอบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย ) จํากัด (สํานักหักบัญชี ) หมวด 300 สมาชิก เร่ือง

คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ กําหนดใหสมาชิกสามัญตองมี สวนของผูถือหุนไมนอยกวา 100 ลานบาท สําหรับ

สมาชิกท่ีทําธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพันธ 

 

นอกจากนี้ วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัท  คือเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการ ดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องของบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือ หุน และเปนประโยชน ตอ  

ผูท่ีมี สวนไดเสียอ่ืน รวมถึงเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 

.../25 



 

- 25 - 

 

บริษัทยอย  

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กน .13/2548 เร่ือง “หลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารง

ความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ” กําหนดใหบริษัทจัดการกองทุนรวม

และบริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซ่ึงไมไดจัดการกองทุนสํารองเล้ียง ชีพ  ดํารงสวนของผูถือหุนไมต่ํากวา 20 ลาน

บาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีระดับเตือนภัยอยูท่ี 30 ลานบาท และ 15 ลานบาท ตามลําดับ ในกรณีท่ีบริษัทยอยไม

สามารถดํารงเงินกองทุนในระดบัเตือนภัยไดตามท่ีกําหนด บริษัทยอยจะตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังแผนปรับปรุงเพื่อใหมีสวนของผูถือหุนไมต่ํากวาระดับเตือนภัยดังกลาว โดย ณ 

วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 งบการเงินของบริษัทยอยแสดงสวนของผูถือหุนเกินกวาเกณฑท่ี

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

 

นอกจากนี้ วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทยอย คือเพื่อดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องของบริษัทยอยเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุน  และเปนประโยชนตอ  

ผูท่ีมีสวนไดเสียอ่ืนรวม ถึงเพื่อดํารงไวซ่ึงโครงสรางของทุนท่ีเหมาะสม 

 

18.2 สวนเกินมูลคาหุน 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขาย หุนสูงกวา

มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนนี้จะ

นําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

 

18.3 สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของ

กําไรสุทธิประจําปหลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดตั้งสํารองตามกฎหมายรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

แลว 
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18.4 สํารองหุนทุนซ้ือคืน 

ตามหนังสือสภาวิชาชีพท่ีส.สวบช. 016/2548 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2548 ไดกําหนดใหบริษัทท่ีมีการซ้ือหุนคืนตองมี

กําไรสะสมไมนอยกวามูลคาหุนซ้ือคืนท่ียังคงเหลืออยูในบัญชี และกรณีท่ีนํากําไรสะสมไปจายเงินปนผล กําไรสะสม

หลังจากจายเงินปนผลตองมีจํานวนไมนอยกวาหุนซ้ือคืน เพื่อใหสอดคลองกับบันทึกของสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกา

ซ่ึงพิจารณาประเด็นการซ้ือหุนเพื่อบริหารการเงินตามมาตรา 66/1(2) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ณ 

วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทไดจัดสรรกําไรสะสมเปนสํารองหุนทุนซ้ือคืนแลวท้ังจํานวน 

 

19. รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 56,306  5,998,385  56,306  5,998,385 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม 126,675  4,828,061  -  - 

อื่น ๆ  85,585  73,925  85,585  73,925 

รวม 268,566  10,900,371  141,891  6,072,310 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจัดจําหนายหลักทรัพย 7,118,930  1,633,750  7,118,930  1,633,750 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 3,021,569  18,093,435  3,021,569  18,093,435 

การจัดการกองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม 299,049  15,243,096  -  - 

อื่น ๆ  255,631  801,079  255,631  801,079 

รวม 10,695,179  35,771,360  10,396,130  20,528,264 
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20. คาธรรมเนยีมและบริการจาย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

คานายหนาจายใหแกตลาดหลักทรัพยฯ 6,978,512  6,543,264  6,978,512  6,543,264 

ตัดจําหนายคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุน        

สวนบุคคล การจัดการกองทุนรวม         

และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 125,683  565,299  -  252,054 

อื่น ๆ  363,523  287,447  190,265  264,598 

รวม 7,467,718  7,396,010  7,168,777  7,059,916 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

คานายหนาจายใหแกตลาดหลักทรัพยฯ 22,321,786  13,090,234  22,321,786  13,090,234 

ตัดจําหนายคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุน        

สวนบุคคล การจัดการกองทุนรวม         

และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 374,317  1,727,279  -  747,945 

อื่น ๆ  1,424,753  1,162,988  1,304,034  1,429,315 

รวม 24,120,856  15,980,501  23,625,820  15,267,494 

 

21. คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด  

โดยไมรวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชนเกี่ยวของท่ีจายใหกับกรรมการบริหาร  ท้ังนี้ คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 

2551 ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2551 และท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท

ยอยเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2551 
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22. คาใชจายอ่ืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

คารับรอง 2,160,366  2,461,876  2,157,822  2,458,024 

คาใชจายดานประชาสัมพันธ 1,284,114  1,207,540  1,019,328       572,442 

คาใชจายเดินทาง 3,046,296  1,960,398  3,023,968  1,806,463 

คาใชจายตลาดหลักทรัพย 1,053,253  614,280  1,053,253  614,280 

อื่น ๆ  5,863,742  5,174,480  5,712,186  4,357,532 

รวม 13,407,771  11,418,574  12,966,557  9,808,741 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

คารับรอง 6,984,730  5,830,544  6,982,186  5,808,706 

คาใชจายดานประชาสัมพันธ 7,429,827  2,630,853  6,810,738  1,945,220 

คาใชจายเดินทาง 9,566,157  6,558,511  9,474,209  5,527,082 

คาใชจายตลาดหลักทรัพย 2,593,830  2,568,992  2,593,830  2,568,992 

อื่น ๆ  18,169,547  15,249,372  17,604,543  13,052,311 

รวม 44,744,091  32,838,272  43,465,506  28,902,311 

 

23. กองทุนสํารองเล้ียงชพี 

บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยท่ีสมัคร เปนสมาชิกของ

กองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่ง และบริ ษัทและบริษัทยอยจายสมทบใหอีกสวน หนึ่ง ซ่ึงกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพของบริษัทและบริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงไดรับอนุญาต

จากรัฐบาลเปนผูจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 

สําหรับไตรมาสส้ิ นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 2550  บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ   

เปนจํานวนเงินประมาณ 2.55 ลานบาท และ 1.17 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพเปน

จํานวนเงินประมาณ 0.10 ลานบาท และ 0.23 ลานบาท ตามลําดับ 
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สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 2550 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนจํานวนเงิน

ประมาณ 7.19 ลานบาท และ 5.23 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนจํานวนเงิน

ประมาณ 0.21 ลานบาท และ 0.68 ลานบาท ตามลําดับ 

 

24. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาย (539,552)  8,347,502  (539,552)  8,356,554 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอการตัดบัญชี 2,283,244  15,610,769  2,283,244  16,837,297 

รวม 1,743,692  23,958,271  1,743,692  25,193,851 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาย 26,994,553  8,353,259  26,994,553  8,356,554 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอการตัดบัญชี 4,409,015  13,376,360  4,409,015  17,349,899 

รวม 31,403,568  21,729,619  31,403,568  25,706,453 

 

การกระทบยอดภาษีเงินไดและกําไรขาดทุนทางบัญชีคูณดวยอัตราภาษีเงินได มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุด  สําหรับไตรมาสสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (2,531,143)  73,929,864  8,341,753  80,731,045 

อัตราภาษี 25%, 30%  30%  25%  30% 

ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได        

กับอัตราภาษี (955,532)  22,249,645  832,294  24,219,314 

ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี        

แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี 2,699,224  1,708,626  911,398   974,537 

รวม 1,743,692  23,958,271  1,743,692  25,193,851 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 

 วันท่ี 30 กันยายน  วันท่ี 30 กันยายน 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กําไรกอนภาษีเงินได 87,454,196  60,828,509  107,014,556  77,738,785 

อัตราภาษี 25%, 30%  30%  25%  30% 

ผลคูณของกําไรกอนภาษีเงินได        

กับอัตราภาษี 21,877,020  18,610,682  26,753,639  23,321,636 

ผลกระทบของรายไดและคาใชจายทางบัญชี        

แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี 9,526,548  3,118,937  4,649,929  2,384,817 

รวม 31,403,568  21,729,619  31,403,568  25,706,453 

 

25. การกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  

   งบการเงินรวม   

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

   จํานวนหุนสามัญ   

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  หุน  หุน  บาท  บาท 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน            

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (4,274,835)  49,846,370  832,491,812  810,469,009  (0.005)  0.062 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 16) -  -  947,751  1,392,806  -  - 

เงินกูยืมที่แปลงสภาพได (ดูหมายเหตุขอ 13) -  74,104  -  500,000  -  - 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด            

กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนสามัญ            

  สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ (4,274,835)  49,920,474  833,439,563  812,361,815  (0.005)  0.062 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 จํานวนหุนสามัญ 

 กําไรสุทธิ  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  กําไรตอหุน 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  หุน  หุน  บาท  บาท 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน            

กําไรสุทธิ 6,598,061  55,537,194  832,491,812  810,469,009  0.008  0.069 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 16) -  -  947,751  1,392,806  -  - 

กําไรตอหุนปรับลด            

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ            

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 6,598,061  55,537,194  833,439,563  811,861,815  0.008  0.069 
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   งบการเงินรวม   

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

   จํานวนหุนสามัญ   

 กําไรสุทธิ  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  กําไรตอหุน 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  หุน  หุน  บาท  บาท 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน            

กําไรสุทธิ 56,050,628  39,022,864  833,313,620  789,382,283  0.067  0.050 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 16) -  -  1,136,165  1,378,145  -  - 

เงินกูยืมที่แปลงสภาพได (ดูหมายเหตุขอ 13) -  219,896  -  500,000  -  - 

กําไรตอหุนปรับลด            

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ            

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 56,050,628  39,242,760  834,449,785  791,260,428  0.067  0.050 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 จํานวนหุนสามัญ 

 กําไรสุทธิ  ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  กําไรตอหุน 

 2551  2550  2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  หุน  หุน  บาท  บาท 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน            

กําไรสุทธิ 75,610,988  52,032,332  833,313,620  789,382,283  0.091  0.066 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด            

ใบสําคัญแสดงสิทธิ (ดูหมายเหตุขอ 16) -  -  1,136,165  1,378,145  -  - 

กําไรตอหุนปรับลด            

กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ            

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ 75,610,988  52,032,332  834,449,785  790,760,428  0.091  0.066 
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26. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ และกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงเกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุน และ /หรือมี

กรรมการรวมกัน ฝายจัดการเห็นวานโยบายการกําหนดราคาท่ีบริษทัเรียกเก็บจากบุคคลท่ีเกี่ยวของ และกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

ไดใชราคาซ่ึงตอรองกันอยางอิสระท่ีถือปฏิบัติเปนปกติในธุรกิจ รายการธุรกิจดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

ยอดคงเหลือกับบุคคลท่ีเกี่ยวของกันและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี ้
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

121บริษัทยอย         

บริษทัหลกัทรัพยจัดการกองทุน ซีมโิก ไนท ฟนด แมเนจเมนท จํากัด        

  (ดูหมายเหตุขอ 7)        

เงินลงทุนในบริษัทยอย  -  -  -  10,200,000 

ลูกหนี้อื่น -  -  -  494,012 

บริษทัหลกัทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมโิก จํากัด        

เงินลงทุนในบริษัทยอย  -  -  100,000,000  100,000,000 

เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษทัยอย 37,431,028  50,593,000  37,431,028  50,593,000 

เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษัทยอย 149,644,573  -  149,644,573  - 

คาบริการจัดการกองทุนสวนบุคคลคางจาย -  -  51,704  - 

ลูกหนี้อื่น -  -  48,433  45,481 

บริษัท ซีมิโก ดีริเวทีฟ จํากัด        

เงนิลงทุนรอการชาํระบัญช ี 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 
        

122บริษัทรวม        

บริษทัหลกัทรัพย เคทีบี จํากัด (ดูหมายเหตุขอ 7)        

เงินลงทุนในบริษัทรวม 416,776,523  -  421,690,000  - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน        

บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน        

บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)        

เจาหนี้อื่น -  300,000  -  300,000 

บริษทั เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด        

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

คาท่ีปรึกษาคางรับ 56,306  112,613  56,306  112,613 

Quam Securities Nominee (Singapore) Pte. Ltd.        

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 1,240,113  -  1,240,113  - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา -  2,839,435  -  2,839,435 

เจาหนี้เงินฝากเพื่อซ้ือหลักทรัพย 5,900  -  5,900  - 

        
บริษัทที่มีกรรมการรวมกันกบับริษัทยอย        

บริษัท ไนท แอ็สเซ็ท เมเนจเมนจ จํากัด         

ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ -  4,988,699  -  - 

คาใชจายคางจาย -  517,370  -  - 

บริษัท ไนท พีเอฟ เมเนจเมนจ จํากัด        

ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ -  15,146,464  -  - 

บริษทั ไนท ไทย สเตรทติจิค อินเวสเมนท จํากัด        

เงินกูยืมท่ีแปลงสภาพได -  5,000,000  -  - 

ดอกเบ้ียคางจายเงินกูยืม -  294,000  -  - 

บริษัท ไนท แอ็สเซ็ท (ประเทศไทย) จํากัด        

ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ -  284  -  - 

บริษัท เปอรราเซีย อินเวสทเมนท จํากัด        

ลูกหนี้คาธรรมเนียมและบริการ -  79  -  - 

        
บุคคลที่เกี่ยวของกัน        

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 206,198  713,102  206,198  713,102 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 17,612  249,758  17,612  249,758 

เจาหนี้เงินฝากเพื่อซ้ือหลักทรัพย 253,104  -  253,104  - 

เจาหนี้เงินฝากเพื่อสัญญาซ้ือขายลวงหนา 248,887  -  248,887  - 
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รายการคากับบุคคลท่ีเกี่ยวของกันและกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 2550 มีดังนี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับไตรมาสส้ินสุด  สําหรับไตรมาสส้ินสุด  

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  

 2551  2550  2551  2550  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัทยอย          

บริษทัหลกัทรัพยจัดการกองทุน ซีมโิก         

ไนท ฟนด แมเนจเมนท จํากัด           

(ดูหมายเหตุขอ 7)         

คานายหนารับจากกองทุนสวนบุคคล -  318,978  -  318,978 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

ภายใตการจัดการ        รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกตท่ีิคิดกับลูกคารายอื่น 

รายจายคาบริการจัดการกองทุนสวน -           -  -  61,673 ตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญารอยละ 1 ของมูลคา 

บุคคลของบริษทั        สินทรัพยสุทธิของกองทุนท่ีบริหารและรอยละ 20 

        ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนเปรียบเทียบกับ 

        ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 

ถอนเงินจากกองทุนสวนบุคคลท่ีบริหาร -  23,000,000  -  23,000,000  

โดยบริษทัยอย         

         

บริษทัหลกัทรัพยจัดการกองทุนรวม          

ซีมิโก จํากัด         

คานายหนารับจากกองทุนรวมภายใต -  2,260  -  2,260 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

การจัดการ        รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกตท่ีิคิดกับลูกคารายอื่น 

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษทัยอย -  50,000,000  -  50,000,000 จํานวน 1.95 ลานหนวย  

        หนวยละ 10.2432 บาท 

รายจายคาบริการกองทุนสวนบุคคล -           -  148,072          - ตามสัญญาท่ีตกลงกันในอัตรารอยละ 0.4 ตอป ของ 

        มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 

รายไดอื่น -           -  75,000  75,000 ตามอัตราตอรองท่ีตกลงกัน 25,000 บาทตอเดือน 

         

บริษัท ซีมิโก ดีริเวทีฟ จํากัด         

ขายพนัธบัตรรัฐบาล -    399,367,179  -      399,367,179 ตามราคาตลาด 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับไตรมาสส้ินสุด  สําหรับไตรมาสส้ินสุด  

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  

 2551  2550  2551  2550  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัทที่เกี่ยวของกัน         

บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน         

บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด(มหาชน)         

คานายหนาจาย -  150,000  -  150,0000 ตามอัตราท่ีตกลงกันรอยละ 30 ของรายไดคาธรรมเนยีม 

บริษทั เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด         

รายไดจากการเปนท่ีปรึกษาการเงนิ 56,306  56,306  56,306  56,306 ตามอัตราท่ีตกลงกัน 225,000 บาทตอป 

Mac Sharaf Securities (U.A.E) LLC         

คาใชจายอื่น 140,600  -  140,600  - ตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

Quam Securities Nominess (Singapore) Pte.          

คานายหนารับ 96,282  1,717,023  96,282  1,717,023 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายรอยละ 0.25 สําหรับ

บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด และรอยละ 0.15-0.20 

สําหรับบัญชีซ้ือขายผานอินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ี

คิดกับลูกคารายอื่น 

Quam Asset Management Limited         

คานายหนารับ 1,222  -  1,222  - คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายรอยละ 0.25 

        สําหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด และ    

        รอยละ 0.15 - 0.20 สําหรับบัญชีซ้ือขายผาน 

        อินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนอัตราปกตท่ีิคิดกับลูกคารายอืน่ 

บริษัทที่มีกรรมการรวมกันกับบริษัทยอย         

บริษัท ไนท ไทย สเตรทติจิค อินเวสเมนท จํากัด         

ดอกเบ้ียจายเงินกูยืม -  74,104  -  - ตามท่ีตกลงกันตามสัญญาในอัตรารอยละ 5 ตอป 

บริษัท ไนท เอชียน อินเวสเมนท จํากัด         

คานายหนารับ -  22,960  -  22,960 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกตท่ีิคิดกับลูกคารายอื่น 

บริษัท ไนท แอ็สเซ็ท เมเนจเมนจ จํากัด         

รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ -  1,085,770  -  - คิดตามอัตรารอยละ 1 สําหรับคาธรรมเนยีมการ 

        จัดการกองทุนสวนบุคคล ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับ 

        ลูกคาท่ัวไป สวนคาท่ีปรึกษาเปนไปตามอัตรา 

        ท่ีตกลงกันตามสัญญาสําหรับลูกคาแตละราย 

บริษัท ไนท แอ็สเซ็ท (ประเทศไทย) จํากัด         

รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ -  655  -  - ตามอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

บริษัท ไนท แปซิฟค ฟนด จํากัด         

คานายหนารับ -  26,288  -  26,288 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกตท่ีิคิดกับลูกคารายอื่น 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับไตรมาสส้ินสุด  สําหรับไตรมาสส้ินสุด  

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  

 2551  2550  2551  2550  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัท ไนท พีเอฟ เมเนจเมนจ จํากัด         

รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ -  2,208,782  -  - คิดอัตรารอยละ 1 สําหรับคาธรรมเนยีมการจัดการ 

        กองทุนสวนบุคคล ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคา 

        ท่ัวไป สวนคาท่ีปรึกษาเปนไปตามอัตราท่ีตกลงกัน 

        ตามสัญญาสําหรับลูกคาแตละราย 

บริษัท เปอราเซีย อินเวสทเมนท จํากัด         

รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ -  4  -  -  ตามอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

         

บุคคลที่เกี่ยวของกัน         

คานายหนารับ  45,709  56,774  45,709  56,774 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกตท่ีิคิดกับลูกคารายอื่น 

คานายหนารับจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย 5,029  -  5,029  - คิดคานายหนาสัญญาละ 450 บาท 

ลวงหนา         
 

รายการคากับบุคคลท่ีเกี่ยวของกันและกิจการท่ีเกี่ยวของกันระหวางงวด เกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 และ 2550 มี

ดังนี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด  

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  

 2551  2550  2551  2550  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัทยอย          

บริษทัหลกัทรัพยจัดการกองทุน ซีมโิก         

ไนท ฟนด แมเนจเมนท จํากัด           

(ดูหมายเหตุขอ 7)         

คานายหนารับจากกองทุนสวนบุคคล -  816,006  -  816,006 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

ภายใตการจัดการ        รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกตท่ีิคิดกับลูกคารายอื่น 

รายจายคาบริการจัดการกองทุนสวน -  -  -  440,825 ตามอัตราท่ีตกลงกันในสัญญารอยละ 1 ของมูลคา 

บุคคลของบริษทั        สินทรัพยสุทธิของกองทุนท่ีบริหารและรอยละ 20 

        ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนเปรียบเทียบกับ 

        ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 

ถอนเงินจากกองทุนสวนบุคคลท่ีบริหาร -  93,000,000  -  93,000,000  

โดยบริษทัยอย         
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด  

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  

 2551  2550  2551  2550  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษทัหลกัทรัพยจัดการกองทุนรวม         

ซีมิโก จํากัด         

คานายหนารับจากกองทุนรวมภายใต 5,199  4,375  5,199  4,375 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

การจัดการ        รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกตท่ีิคิดกับลูกคารายอื่น 

รายจายคาบริหารกองทุนสวนบุคคล -  -  410,552  - 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  - ตามราคาบัญชีของสินทรัพย 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 10.1279 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 -  -  225,000  225,000 ตามอัตราท่ีตกลงกัน 25,000 บาทตอเดือน 

         

บริษัท ซีมิโก ดีริวิทีฟ จํากัด         

ขายพนัธบัตรรัฐบาล -  399,367,179  -  399,367,179 ตามราคาตลาด 

         

บริษัทที่เกี่ยวของกัน         

บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน         

บริษทั บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน)         

คานายหนาจาย 727,688  269,517  727,688  269,517 ตามอัตราท่ีตกลงกันรอยละ 15 – 30 ของรายได

คาธรรมเนยีม 

บริษทั เบอรดา (ประเทศไทย) จํากัด         

รายไดจากการเปนท่ีปรึกษาการเงนิ 168,919  168,919  168,919  168,919 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         

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

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด  

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  

 2551  2550  2551  2550  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)         

รายไดจากการเปนท่ีปรึกษาทางการเงนิ 500,500  -  500,500  - ตามท่ีตกลงกันตามสัญญา 

         

Quam Securities Nominess (Singapore) Pte.          

คานายหนารับ 2,299,133  4,988,386  2,299,133  4,988,386 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายรอยละ 0.25 

        สําหรับบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด และ    

        รอยละ 0.15 – 0.20 สําหรับบัญชีซ้ือขายผาน 

        อินเตอรเน็ต ซ่ึงเปนอตัราปกตท่ีิคิดกับลูกคารายอื่น 

ดอกเบ้ียรับ - เครดิตบาลานซ -  2,116,560  -  2,116,560 อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.00 – 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 ซ่ึงเปนอัตราปกตท่ีิคิดกับลูกคารายอื่น 

บริษัทที่มกีรรมการรวมกันกับบริษัทยอย         

บริษัท ไนท ไทย สเตรทติจิค อินเวสเมนท จํากัด         

ดอกเบ้ียจายเงินกูยืม -  219,896  -  - ตามท่ีตกลงกันตามสัญญาในอัตรารอยละ 5 ตอป 

บริษัท ไนท เอเชียน  อินเวสเมนท จํากัด         

คานายหนารับ -  247,960  -  247,960 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

        รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกตท่ีิคิดกับลูกคารายอื่น 

บริษัท ไนท แอ็สเซ็ท เมเนจเมนจ จํากัด         

รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ -  3,243,918  -  - คิดตามอัตรารอยละ 1 สําหรับคาธรรมเนยีมการ 

        จัดการกองทุนสวนบุคคล ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับ 

        ลูกคาท่ัวไป สวนคาท่ีปรึกษาเปนไปตามอัตรา 

        ท่ีตกลงกันตามสัญญาสําหรับลูกคาแตละราย 

บริษัท ไนท แอ็สเซ็ท (ประเทศไทย) จํากัด         

รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ -  1,072  -  - ตามอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 

บริษัท ไนท แปซิฟค ฟนด จํากัด         

คานายหนารับ -  292,819  -  292,819 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสดอื่น 

        รอยละ 0.25  ซ่ึงเปนอัตราปกตท่ีิคิดกับลูกคารายอื่น 

บริษัท ไนท พีเอฟ เมเนจเมนจ จํากัด         

รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ -  8,625,208  -  - คิดอัตรารอยละ 1 สําหรับคาธรรมเนยีมการจัดการ 

        กองทุนสวนบุคคล ซ่ึงเปนอัตราปกติท่ีคิดกับลูกคา 

        ท่ัวไป สวนคาท่ีปรึกษาเปนไปตามอัตราท่ีตกลงกัน 

บริษัท เปอราเซีย อินเวสทเมนท จํากัด         

รายไดคาธรรมเนยีมและบริการ -  24  -  -  ตามอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญา 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด  

 วันที่ 30 กันยายน  วันที่ 30 กันยายน  

 2551  2550  2551  2550  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

         

         

บุคคลที่เกี่ยวของกัน         

คานายหนารับ  169,860  296,850  169,860  296,850 คิดคานายหนาจากมูลคาการซ้ือขายในบัญชีเงินสด 

        รอยละ 0.25 ซ่ึงเปนอัตราปกตท่ีิคิดกับลูกคารายอื่น 

คานายหนารับจากการซ้ือขาย            14,829  -             14,829  - คิดคานายหนาสัญญาละ 450 บาท 

สัญญาซ้ือขายลวงหนา         

 

เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2551 บริษัทจําหนายหุนสามัญในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซีมิโก ไนท ฟนด แมเนจเมนท 

จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยในสวนท่ีบริษัทลง ทุนท้ังหมด (ดูหมายเหตุขอ 7) เปนผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสราง

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน และรายการระหวางบริษัทท่ีเกี่ยวของกันจากวันดังกลาว 

 

นอกจากนี้ ในระหวางไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทไดเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย เคทีบี 

จํากัด ในสัดสวนรอยละ 48.81 ของทุนท่ีออกและเรียกชําระ เปนผลใหบริษัทหลักทรัพย เคทีบี จํากัด มีฐานะเปนบริษัทรวม

ของบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 

 

27. ภาระผูกพัน  

รายการกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

27.1 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2545 บริษัททําสัญญากับบริษัท บรุค เคอร กรุป จํากัด (มหาชน ) เพื่อใหบริษัทดังกลาวหา

ลูกคาเพื่อรับบริการท่ีปรึกษาทางดานการเงินกับบริษัท ซ่ึงสัญญามีอายุ 1 ป และไดขยายเวลาไปจนถึงวันท่ี 31 

มกราคม 2552 โดยบริษัทจะตองจายคาตอบแทนเปนอัตรารอยละของรายไดคาธรรมเนียมท่ีบริษัทไดรับจากลูกคา

ใหแกบริษัทดังกลาว  
 

27.2 เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2550 บริษัททําสัญญากับบริษัท Mac Capital Advisors Limited เพื่อใหบริษัทดังกลาวหาลูกคา

เพื่อรับบริการท่ีปรึกษาทางดานการเงินกับบริษัท สัญญามีอายุ 2 ป นับจากวันลงนามในสัญญา โดยบริษัทจะตองจาย

คาตอบแทนเปนอัตรารอยละของรายไดคาธรรมเนียมท่ีบริษัทไดรับจากลูกคาใหแกบริษัทดังกลาว 
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27.3 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2550 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม ซีมิโก จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย 

โดยบริษัทยอยจะเปนผูบริหารกองทุนสวนบุคคลท่ีบริษัทลงทุ น สัญญามีอายุ 1 ป ส้ินสุดวันท่ี 30 ธันวาคม 2551 

และตอสัญญาอัตโนมัติอีกคราวละหนึ่งป บริษัทตองจายคาตอบแทนในอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญาในอัตรารอยละ 

0.4 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน 
 

27.4 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 บริษัททําสัญญากับบริษัท Mac Capital Limited เพื่อใหบริษัทดังกลาวหาลูกคาเพื่อรับ

บริการท่ีปรึกษาทางดานการเงินกับบริษัท สัญญาส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดยบริษัทจะตองจายคาตอบแทนเปน

อัตรารอยละของรายไดคาธรรมเนียมท่ีบริษัทไดรับจากลูกคาใหแกบริษัทดังกลาว 

 

รายการกับคูสัญญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาซ้ืออุปกรณคอมพวิเตอร และเคร่ืองใช

สํานักงานเปนจํานวนเงินประมาณ 2.5 ลานบาท และ 1.4 ลานบาท ตามลําดับ และมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาวสําหรับ

อาคารและอุปกรณสํานักงาน ซ่ึงจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตดังตอไปนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2551  2550  2551  2550 

 ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท  ลานบาท 

ภายใน 1 ป 56.9  55.6  55.2  52.2 

เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 38.3  60.4  37.7  57.2 

รวม 95.2  116.0  92.9  109.4 

 

28. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

ในระหวางไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทไดทําขอตกลงกับ Thanh Cong Securities Company J.S.C 

(“TCSC”) ซ่ึงเปนบริษัทหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม เพื่อท่ีจะเขาไปลงทุนในสัดสวนรอยละ 25 ของหุนท่ีมีอยูของ 

TCSC โดยมีสิทธิในการลงทุนเพิ่มไมเกินรอยละ 49 วัตถุประสงคในการลงทุนคร้ังนี้ คือ เพื่อประกอบกิจการนายหนาซ้ือ

ขายหลักทรัพย กิจการคาหลักทรัพย กิจการท่ีปรึกษา การลงทุน และเพื่อประกอบธุรกิจอ่ืน หรือธุรกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจหลักทรัพย อยางไรก็ตาม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 บริษัทยังไมไดเขาลงทุนใน TCSC 
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29. ขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงานธุรกิจหรือภมูศิาสตร 

บริษัทดําเนินธุรกิจในสวนงานธุรกิจดานนายหน าคาหลักทรัพยและใหบริการและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักดาน

หลักทรัพยและใหบริการบริหารทรัพยสินเปนหลัก โดยดําเนินธุรกิจในสวนงานภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้นจึง

มิไดมีการเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร 

 

30. เหตกุารณหลังวนัท่ีในงบการเงิน 

30.1 เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2551 บริษัทไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหออกและ

เสนอขายหุนกูอนุพันธตามท่ีกลาวในหมายเหตุขอ 12 

 

30.2 ในเดือนตุลาคม 2551 ประเทศในภูมิภาคตางๆ ท่ัวโลกประสบปญหาวิกฤตการเงิน ปญหาเหลานี้ไดมีผลกระทบตอราคาหุนใน

ตลาดหลักทรัพยในประเทศไทย ซ่ึงสงผลตอลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยของบริษัท ทําใหตองมีการบังคับขาย

และ/หรือนําหลักประกันมาวางเพิ่มเติม เหตุการณดังกลาวอาจมีผลตอความสามารถในการจายชําระหนี้ของลูกหนี้  

  

บริษั ทไดรับบันทึกขอตกลงเพื่อรับชําระเงินจากลูกคาบางรายท่ีมีหลักประกันไม คุม มูลหนี้โดย  

การผอนชําระเปนเวลา 2 ป โดย ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2551 มียอดคงเหลือจํานวน 261 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทอยูระหวาง

การติดตามการชําระหนี้จากลูกคารายอ่ืนจํานวน 120 ลานบาท หลังจาก บังคับขายหลักประกันแลว ท้ังนี้ ผลลัพธ 

รวมถึงคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญท่ีตองตั้งเพิ่มและมูลคา ของหลักประกันยังไมสามารถระบุไดในขณะนี้ แตอาจมี

ผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทในอนาคต 

 

31. การอนมุตัใิหออกงบการเงนิระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท เม่ือวันท่ี 

27 ตุลาคม 2551 
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