
บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดอืนและงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2556 
“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

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

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 

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

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั เป็นบริษทัย่อยซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรั้บ
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประเภทการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีสาํนกังานใหญ่แห่งเดียว  
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั และบริษทัไดห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ
ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
ตามหนงัสืออนุมติัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ก.ล.ต.ธ.701/2552 
ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 ตามหนงัสืออนุมติัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.474/2554 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริษทัไดย้ื่นขอรับความเห็นชอบ
ระบบงานการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยูแ่ลว้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดย
บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามหนังสือท่ี 
กลต.บธ.994/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 

ในปัจจุบนัธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุน และอาจมีการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยท่ี์ไม่เป็นการแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 
2.1 บริษัทจัดทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง           

“งบการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และตามขอ้กาํหนด
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กลต.”) ท่ี สธ/ข/น. 53/2553 ลงวนัท่ี 
15 ธนัวาคม 2553 เร่ือง “แบบงบการเงินสาํหรับบริษทัหลกัทรัพย”์ 

2.2 สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบ ไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด              
วนัเดียวกนั ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  

นอกจากน้ี งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 
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งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 และ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ไดร้วมรายการของบริษทั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
โซลาริส จาํกดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 78.33 ร้อยละ 75 และร้อยละ 75.34 ตามลาํดบั โดยไดต้ดัรายการ
ระหวา่งกนั และยอดคงเหลือท่ีเป็นสาระสาํคญัระหวา่งกนัออกแลว้ 

นอกจากนั้น งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
และ 2555 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยงัไดร้วมส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ซ่ึงไดม้า
จากงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

2.3 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงิน
ระหว่างกาล ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวขา้งตน้จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ไม่จาํเป็นตอ้ง
บ่งช้ีใหเ้ห็นการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4  ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวด รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการ
ประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

3. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัต ิ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และ
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีมาถือปฏิบติัซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกใหม่และปรับปรุงใหม่ทีป่ระกาศแล้วแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้  
1) มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 
เป็นตน้ไป  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสญัญาเช่าดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมาย 

ตามสญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะและ 

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 

สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย คาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับริษทัและบริษทัย่อยมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยเม่ือมาตรฐาน
ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบ
ต่องบการเงินในงวดท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานดงักล่าว 

5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณในสาระสาํคญั

เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋เงินระยะสั้นท่ีมีอาย ุ      
   ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 586,406,758  266,410,773 493,545,975 247,496,923 
หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ * (87,025,803)  (15,370,023) (14,740,803) (15,348,023) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 499,380,955  251,040,750 478,805,172 232,148,900 
 

(*  ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน) 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งิน   
ในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมจาํนวน 87.03 ลา้นบาท และ 15.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 14.74 ลา้นบาท และ 15.35 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทั
ตอ้งส่งคืนเม่ือลูกคา้ทวงถาม 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีเงินสดและประเภท
บญัชีเครดิตบาลานซ์จาํนวน 586 บญัชี และ 715 บญัชี ตามลาํดบั ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้
จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 32) ยงัไม่ไดน้าํส่งสัญญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้
จาํกดั โดยลูกคา้ดงักล่าวมีเงินฝากเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 6.91 ลา้นบาท และ 7.50 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
และหุน้มูลค่า 143.85 ลา้นบาท และ 209.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรกต็าม เม่ือลูกคา้ดงักล่าวไดน้าํส่งสัญญา
เปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั แลว้ บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นของลูกคา้รายท่ี
นาํส่งสญัญากลบัไปฝากยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดัต่อไป 

7. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ - สุทธิ 
บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2556  2555 
 บาท  บาท 
ลกูหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ 8,466,518  - 
ลกูหน้ีอ่ืน    
ลกูหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี 263,597,908  263,597,908 
ลกูหน้ีผอ่นชาํระ 7,091  7,091 
ลกูหน้ีอ่ืน 406,073  406,073 

รวมลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 272,477,590  264,011,072 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 8) (259,963,812)  (259,963,812) 
รวม 12,513,778  4,047,260 
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บริษทัไดจ้ดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์เขา้เกณฑ์การจดัชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย์
ท่ี กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมตามหนงัสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 
2544 ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 ลูกหนีธุ้รกจิ ค่าเผือ่หนีส้งสัย มูลค่าลูกหนีธุ้รกจิ ลูกหนีธุ้รกจิ ค่าเผือ่หนีส้งสัย มูลค่าลูกหนีธุ้รกจิ 
 หลกัทรัพย์ จะสูญที่ตั้ง หลกัทรัพย์และ หลกัทรัพย์ จะสูญที่ตั้ง หลกัทรัพย์และ 
 และดอกเบีย้ค้างรับ โดยบริษทั ดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ และดอกเบีย้ค้างรับ โดยบริษทั ดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลหน้ีจดัชั้นปกติ 8,466,518 - 8,466,518 - - - 
มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่       
มาตรฐาน 4,047,260 - 4,047,260 4,047,260 - 4,047,260 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 259,963,812 (259,963,812) - 259,963,812 (259,963,812) - 
รวม 272,477,590 (259,963,812) 12,513,778 264,011,072 (259,963,812) 4,047,260 

มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ) 
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2556  2555 
 บาท  บาท 

มากกวา่ 3 ปี ข้ึนไป 264,011,072 264,011,072 
รวม 264,011,072 264,011,072 
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8. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2556  2555 
 บาท  บาท 

ยอดตน้งวด 259,963,812 261,483,547 
หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) - (1,349,087) 
หน้ีสูญไดรั้บคืน - (170,648) 
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 7) 259,963,812 259,963,812 

9. เงินลงทุน - สุทธิ 
9.1 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 
 ราคาตามบญัชี  ยุติธรรม  ราคาตามบญัชี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 25,204,863 23,024,340 33,903,490  35,702,367 
ตราสารหน้ี - พนัธบตัรรัฐบาล 64,226,711 64,231,018 4,995,508  4,997,379 
ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 15,333,705 15,478,624 - - 
ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 148,532,271 148,947,134 42,000,000 42,075,377 
กองทุนรวม 95,015,754 95,042,385 99,166,620 99,349,872 

รวม 348,313,304 346,723,501 180,065,618 182,124,995 
บวก (หกั)  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (1,589,803) - 2,059,377 - 
รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - สุทธิ 346,723,501 346,723,501 182,124,995 182,124,995 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
กองทุนรวม 10,000,000 9,339,604 - - 
หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (660,396) - - - 
รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 9,339,604 9,339,604 - - 

เงินลงทุนทัว่ไป     
หุน้สามญั 156,517,201 91,156,957 156,517,201 89,042,140 
หุน้บุริมสิทธิ 125,000 125,000 125,000 125,000 

รวม 156,642,201 91,281,957 156,642,201 89,167,140 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (65,360,244) -  (67,475,061) - 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 91,281,957 91,281,957 89,167,140 89,167,140 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 447,345,062 447,345,062 271,292,135 271,292,135 
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9.2 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยายน  วนัที่ 30 กนัยายน 
 2556 2555  2556 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า    
 เงินลงทุนเพ่ือคา้ (1,873,970) (23,633) (1,873,970) (23,633) 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเพ่ือคา้ 742,305 779,643 742,305 779,643 
รวม (1,131,665)  756,010  (1,131,665) 756,010 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยายน  วนัที่ 30 กนัยายน 
 2556 2555  2556 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ    
 วดัมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้ (3,649,180)  178,221  (3,649,180)  178,221 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเพ่ือคา้ 11,652,426  779,643  11,652,426  779,643 
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย -  107,624  -  107,624 
รวม 8,003,246  1,065,488 8,003,246 1,065,488 

9.3 ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยายน  วนัที่ 30 กนัยายน 
 2556 2555  2556 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบ้ีย 47,753  - 47,753 - 
เงินปันผล 140,610  - 77,260,170 - 
รวม 188,363  - 77,307,923  - 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยายน  วนัที่ 30 กนัยายน 
 2556 2555  2556 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบ้ีย 72,734 - 72,734 - 
เงินปันผล 606,205 29,312 154,971,325 60,722,252 
รวม 678,939 29,312 155,044,059 60,722,252 

9.4 ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายท่ีรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดยกมาตน้งวด -  11,398,751  -  11,398,751 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     
- จากการปรับปรุงภาษีเงินได ้     

รอการตดับญัชี 132,079  2,849,688  132,079  2,849,688 
- จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (660,396) 8,852,850  (660,396) 8,852,850 
- จากการขายเงินลงทุน -  (23,101,289) - (23,101,289) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด (528,317) - (528,317)  - 
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9.5 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2556  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผือ่ ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผือ่ 
 ราคาตามบัญชี ยุตธิรรม การด้อยค่า ราคาตามบัญชี ยุตธิรรม การด้อยค่า 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
หุน้สามญั 7,808 866 6,942 7,808 852 6,956 
 7,808 866 6,942 7,808 852 6,956 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ 
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  ทีล่งทุน 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
   2556 2555 2556 2555 2556  2555  2556  2555 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษทัร่วม              
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 2,138 1,838 49.60 49.54 1,237.5  1,087.5  1,351.0  1,205.2 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 
 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  ทีล่งทุน 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
   2556 2555 2556 2555 2556  2555  2556  2555 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษทัย่อย         
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ ใหบ้ริการจดัการ           
   กองทุน โซลาริส จาํกดั กองทุนรวม          
 กองทุนส่วนบุคคล           
 และกองทุนสาํรอง           
 เล้ียงชีพ หุน้สามญั 115.5 184.5 78.33 75.34 156.4 139.0 26.8 19.7 

       หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (133.3) (119.8)  -  - 
       23.1 19.2  26.8 19.7 

             
บริษทัร่วม             
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 2,138 1,838 49.60 49.54 1,237.5  1,087.5  1,351.0  1,205.2 

รวม - สุทธิ       1,260.6 1,106.7 1,377.8 1,224.9 
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สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที่ 
30 กนัยายน 

2556 
 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม  

2555 
 ล้านบาท  ล้านบาท 

สินทรัพยร์วม 6,204.2  7,392.7 

หน้ีสินรวม (3,808.5)  (5,288.5) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,395.7  2,104.2 

 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
รายไดร้วม 455.3 556.5 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 68.3 89.0 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิสาํหรับงวด (0.5) 3.1 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 77.2 - 
   
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
รายไดร้วม 1,735.9  1,310.9 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 303.3  145.6 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิสาํหรับงวด (0.4)  7.7 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 154.4  60.7 

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2554 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ร้อยละ 25 ให้แก่บริษทั เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) บริษทัไดรั้บชาํระ
ค่าตอบแทนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 7.68 ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้ โดยมีส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน
จากการจาํหน่ายเงินลงทุน จาํนวน 1 ลา้นบาท  
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยไดเ้พิ่มทุน จาํนวน 32.5 ลา้นบาท โดยไดรั้บเงินเพิ่ม
ทุนจากบริษทัและบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 25 ลา้นบาท และ 7.5 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั  

เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยมีมติพิเศษอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัอีกจาํนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 182,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
192,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
เพื่อจาํหน่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม ในราคาตามมูลค่า เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการประกอบธุรกิจ
นอกจากน้ีท่ีประชุมไดมี้มติใหเ้รียกเก็บเงินค่าหุน้คร้ังแรก 10 บาทต่อหุน้ จาํนวน 250,000 หุ้น เป็นเงิน 
2,500,000 บาท บริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว และบริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน 
และทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบัสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2555 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัยอ่ยมีมติใหเ้รียกเกบ็เงินค่าหุน้ส่วน
ท่ีเหลือ 10 บาทต่อหุ้น จาํนวน 750,000 หุน้ เป็นเงิน 7,500,000 บาท บริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระค่าหุน้เพิ่ม
ทุนดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2556 และบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบัสํานักงานทะเบียน
หุน้ส่วนบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2556 

เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
และทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัจากเดิม 192,000,000 บาท เป็น 105,600,000 บาท โดยการ
ลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัจาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 5.50 บาทต่อหุ้น เพื่อลา้งขาดทุนสะสมของ
บริษทัยอ่ย และมีการอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัยอ่ยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบียนและทุนท่ีชาํระแลว้ดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุน
ชาํระแลว้และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2556 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยมีมติพิเศษอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัอีกจาํนวน 9,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 105,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
115,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,800,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5.50 บาท   
เพื่อจาํหน่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมในราคาตามมูลค่า เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการประกอบธุรกิจ
โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
จดทะเบียน และทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบัสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยมีทุนชาํระแลว้ 115.5 ลา้นบาท และ 184.5  
ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ยหุน้สามญั 21,000,000 หุน้ และ 18,450,000 หุน้ ตามลาํดบั มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 5.5 บาท และ 10 บาท ตามลาํดบั ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัและบริษทั เอฟโวลูชัน่ 
แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 78.33 และร้อยละ 21.67 ของทุนชาํระแลว้ ของบริษทัย่อย
ดงักล่าว ตามลาํดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
ถือหุน้ร้อยละ 75.34 และร้อยละ 24.66 ของทุนชาํระแลว้ ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตามลาํดบั) 

11. ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,602,758 1,602,758 1,602,758 1,602,758 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 33,096,234  33,519,195  33,096,234  33,519,195 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้ 436,105  -  436,105  - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 132,079  -  132,079  - 
ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,006,077  1,006,077  1,006,077  1,006,077 
สินทรัพยอ่ื์น 28,357  28,357  28,357  28,357 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 23,399,751  24,296,470  -  - 
 59,701,361  60,452,857  36,301,610  36,156,387 
   
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้ 118,144  411,875  118,144  411,875 
  ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 407,055  332,055  407,055  332,055 
 525,199 743,930  525,199  743,930 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 59,176,162  59,708,927  35,776,411  35,412,457 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่

1 มกราคม 
 2556 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 27) 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอืน่ 

ณ วนัที ่
30 กนัยายน 

2556 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,602,758  -  -  1,602,758 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 33,519,195  (422,961)  -  33,096,234 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - 

  
436,105 

 
 
- 

 
 

436,105 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า 
เงินลงทุนเพื่อคา้ 

 
- 

  
- 

 
 

132,079 
 

 
132,079 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,006,077  -  -  1,006,077 
สินทรัพยอ่ื์น 28,357  -  -  28,357 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 24,296,470  (896,719)  -  23,399,751 
 60,452,857  (883,575)  132,079  59,701,361 
       
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี      
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า 
เงินลงทุนเพื่อคา้ 411,875 

  
(293,731) 

  
- 

  
118,144 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 332,055  

 
75,000 -  

 
407,055 

 743,930  (218,731) -  525,199 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 59,708,927  (664,844)  132,079  59,176,162 
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 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่

1 มกราคม 
2555 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 27) 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอืน่ 

ณ วนัที ่
30 กนัยายน 

2555 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,641,387  (38,629)  -  1,602,758 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 36,410,009  (2,853,224)  -  33,556,785 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพื่อคา้ 421,360  -  (421,360)  - 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเผือ่ขาย -  (54,960)  394,980  340,020 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,156,988  -  -  1,156,988 
สินทรัพยอ่ื์น 28,357  -  -  28,357 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 25,694,320  (1,076,716)  -  24,617,604 

 65,352,421  (4,023,529)  (26,380)  61,302,512 
        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพื่อคา้ -  40,991  -  40,991 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเผือ่ขาย 2,849,688  -  1,655,170 4,504,858 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
   สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 232,054 

 
75,001  -  307,055 

 3,081,742  115,992  1,655,170  4,852,904 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 62,270,679  (4,139,521)  (1,681,550)  56,449,608 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

1 มกราคม  
2556 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 27) 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอืน่ 

ณ วนัที ่
30 กนัยายน 

2556 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,602,758 -  - 1,602,758 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 33,519,195 (422,961)  - 33,096,234 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพื่อคา้ -  436,105  -  436,105 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเผือ่ขาย -  -  132,079  132,079 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,006,077 -  - 1,006,077 
สินทรัพยอ่ื์น 28,357 -  - 28,357 
 36,156,387 13,144  132,079 36,301,610 

      
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี    
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า      
เงินลงทุนเพื่อคา้ 411,875 (293,731)  - 118,144 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ      
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 332,055  75,000  -  407,055 

 743,930  (218,731)  -  525,199 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 35,412,457  231,875  132,079 35,776,411 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ณ วนัที ่

1 มกราคม  
2555 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 27) 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอืน่ 

ณ วนัที ่
30 กนัยายน  

2555 
บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,641,387  (38,629) - 1,602,758 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 36,410,009  (2,853,224) - 33,556,785 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า    
เงินลงทุนเพื่อคา้ 421,360  - (421,360) - 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า    
เงินลงทุนเผือ่ขาย -  (54,960) 394,980 340,020 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,156,988  - - 1,156,988 
สินทรัพยอ่ื์น 28,357  - - 28,357 

39,658,101 (2,946,813) (26,380)  36,684,908 
  
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี  
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า    
เงินลงทุนเพื่อคา้ - 40,991 - 40,991 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า    
เงินลงทุนเผือ่ขาย 2,849,688  -  1,655,170  4,504,858 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ        
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 232,054  75,001 - 307,055 
 3,081,742  115,992 1,655,170 4,852,904 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 36,576,359  (3,062,805) (1,681,550) 31,832,004 

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และไดมี้การ
ประกาศพระราชกฤษฎีกา ฉบบัท่ี 530 ลงวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดล้ดลงจาก
ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2557 
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12. สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพือ่ขาย - สุทธิ 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 

30 กนัยายน 
2556 
บาท 

ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2555 
บาท 

ท่ีดิน 160,257,466  160,257,466 
อาคารชุด 4,873,120  4,873,120 
สิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอลฟ์ 200,000  200,000 
 165,330,586  165,330,586 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (141,786)  (141,786) 
รวมสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - สุทธิ 165,188,800  165,188,800 

บริษทัรับโอนท่ีดิน อาคารชุด และสิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอลฟ์จากลูกหน้ีเพื่อชาํระหน้ีตัว๋แลกเงินท่ี
ครบกาํหนดแลว้แต่ผูอ้อกไม่สามารถไถ่ถอนคืนได ้และหน้ีจากเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงในขณะน้ี
บริษทัอยูใ่นระหวา่งการจดัหาผูซ้ื้อ 

13. สินทรัพย์อืน่ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,056,459 250,100 961,182 242,920 
ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ 348,115 109,712 199,409 106,194 
ค่าบาํรุงรักษาจ่ายล่วงหนา้ 475,118 147,138 - - 
เงินมดัจาํอ่ืน 540,977 557,002 194,627 194,627 
ลูกหน้ีค่าธรรมเนียมและบริการจดัการกองทุนรวมคา้งรับ 1,262,757 787,725 - - 
ภาษีเงินไดร้อรับคืน 885,980 773,414 244,994 170,605 
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 4,041,841 3,717,698 - - - 
อ่ืนๆ 3,867,763 792,507 3,393,523 634,913 
รวม 12,479,010 7,135,296 4,993,735 1,349,259 
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14. ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ประกอบดว้ย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน       
หลงัออกจากงาน 1,914,833  1,594,435  901,858  766,691 

การลาพกัร้อนประจาํปีท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทน 773,007  399,820  334,691  169,256 
 2,687,840  1,994,255  1,236,549  935,947 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 90,854  102,811  37,389  52,221 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 15,945  19,047  7,667  13,033 
 106,799  121,858  45,056  65,254 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 272,564  308,434  112,166  156,663 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 47,834  57,141  23,001  39,101 
 320,398  365,575  135,167  195,764 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดยกมาของภาระผกูพนัผลประโยชน์        
ของพนกังานหลงัออกจากงาน 1,594,435  2,702,409  766,691  2,101,079 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 272,564  308,434  112,166  156,663 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 47,834  57,141  23,001  39,101 
ยอดยกไปของภาระผกูพนัผลประโยชน์        
ของพนกังานหลงัออกจากงาน 1,914,833  3,067,984  901,858  2,296,843 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผกูพนั
ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
(ร้อยละต่อปี) 

ข้อสมมตฐิานทางการเงนิ  
อตัราคิดลด  4.0 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 10.0 - 20.0 

ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 5.0 - 7.0 
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15. หนีสิ้นอืน่ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 493,667  287,923  337,446  168,574 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 277,558  202,294  276,263  189,536 
เจา้หน้ีอ่ืน 6,584,887  8,581,636  6,055,575  8,050,941 
เงินคืนทุนท่ีผูถื้อหุน้ยงัไม่ได ้        
นาํเชค็ไปข้ึนเงิน 1,041,377  1,041,377  1,041,377  1,041,377 

อ่ืนๆ 4,999,221  5,607,936  5,040,141  5,256,275 
รวม 13,396,710  15,721,166  12,750,802  14,706,703 

16. ทุนเรือนหุ้น  
เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั
จาํนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 411,343,616 บาท เป็นจาํนวน 511,343,616 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อจดัสรร
ดงัน้ี 
(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท

เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทั  ในอตัราจดัสรร 10.170001 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ 
(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอตัราจดัสรร 
6.780001 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่  (โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิง) ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท 

นอกจากน้ีท่ีประชุมยงัมีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษทัดงักล่าว 
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จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนขา้งตน้ บริษทัไดรั้บทุนท่ีชาํระแลว้ดงัน้ี 
(1) จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 79,932,217 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

เป็นจาํนวน 39,966,109 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 

(2) จากการจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั จาํนวน 120,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวน 60,000,000 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บนัทึกไวเ้ป็นเงินรับล่วงหนา้
ค่าหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 
5 มกราคม 2555 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 ของบริษทั ไดมี้มติอนุมติั 
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
(1) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 511,343,615.50 บาท เป็น 511,309,724 บาท โดยวิธีการ

ตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่ายจาํนวน 67,783 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2556 

(2) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 511,309,724 บาท เป็น 941,946,586 บาท โดยการออก
หุน้ใหม่เป็นหุน้สามญัจาํนวน 861,309,724 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั บริษทั
ไดจ้ดทะเบียนลดทุนและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี 2 สิงหาคม 2556 

จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนขา้งตน้ บริษทัไดรั้บทุนท่ีชาํระแลว้ดงัน้ี 
(1) จากจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั จาํนวน 10,117,478 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท ในราคา 1.76 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวน 17,806,761 บาท 

(2) จากจาํหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง จาํนวน 275,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ในราคา 1.85 บาทต่อหุน้ เป็นจาํนวน 508,750,000 บาท 

ทั้งน้ีบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิขยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2556 
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หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 คาํนวณดงัน้ี 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555 
 หุ้น  หุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัยกมา 1,022,619,448  1,022,619,448 
บวก จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด 110,578,577  - 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
 

1,133,198,025 
 

 
1,022,619,448 

 

 
งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 

วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555 
 หุ้น  หุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัยกมา 1,022,619,448  902,619,448 
บวก จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด 37,264,575  118,248,175 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

 
1,059,884,023 

 
 

1,020,867,623 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงคาํนวณโดยการหาร 
ส่วนของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้สุทธิดว้ยจาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืน ณ วนัส้ินงวด
ท่ีรายงาน มีมูลค่าดงัน้ี  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน  31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (บาทต่อหุน้) 1.82  1.75  1.83  1.76 
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17. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 ของบริษทั มีมติอนุมติัการจ่าย เงินปันผล 
สําหรับผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
61.34 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายปันผลเม่ือวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ของบริษทั มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 
สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
51.11 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายปันผลเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 

18. การจัดการส่วนทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ืองของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 
รวมถึงเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม  

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุน และส่วนของเจา้ของให้เป็นไปตามเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั  

ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและส่วนของเจา้ของตามเกณฑ์
ดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยใ์หห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 
อยา่งไรก็ตามตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน โดยบริษทัตอ้งดาํรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภาพคล่องอยา่งใดอยา่งหน่ึง
หรือทั้งสองอยา่งรวมกนัมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าหน่ึงแสนบาท  ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัสามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดสู้งกวา่เกณฑด์งักล่าว 

19.  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขาย
หุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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20. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่า 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 11.51 
และ 21.20 ของทุนจดทะเบียน 

21. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน - 5,245,946 -  5,245,946 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม 
และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 3,337,129 2,471,371 -  - 

รวม 3,337,129 7,717,317 -  5,245,946 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด   สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

  ท่ีปรึกษาทางการเงิน - 5,245,946 -  5,245,946 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม 
และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 9,925,537 7,571,154 -  - 

รวม 9,925,537 12,817,100 -  5,245,946 
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22. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ     
กองทุนส่วนบุคคล การจดัการกองทุนรวม 
และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 126,028 125,683 - - 

อ่ืนๆ  1,305,756 1,531,382 125,570 - 
รวม 1,431,784 1,657,065 125,570 - 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด   สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ     
กองทุนส่วนบุคคล การจดัการกองทุนรวม 
และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 373,973 374,317 - - 

อ่ืนๆ  4,692,191 3,613,318 531,831 - 
รวม 5,066,164 3,987,635 531,831 - 

23. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง
เป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2556 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 และวนัท่ี 12 เมษายน 2556 ตามลาํดบั 
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2555 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 และวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ตามลาํดบั 
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24. ค่าใช้จ่ายอืน่ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่ารับรอง 74,748 846  60,748 - 
ค่าใชจ่้ายดา้นประชาสัมพนัธ์ (โอนกลบั) 115,373 139,721  (17,548) 1,200 
ค่าใชจ่้ายเดินทาง 307,977 486,360  309,487 454,442 
ค่าใชจ่้ายตลาดหลกัทรัพย ์(โอนกลบั) (320,834) 424,186  (320,834) 424,186 
ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน (โอนกลบั) (399) 74,713  (36,830) 695 
อ่ืนๆ 576,646 646,578  112,670 243,552 
รวม 753,511 1,772,404  107,693 1,124,075 
 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด   สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่ารับรอง 105,406 96,242 84,745 63,128 
ค่าใชจ่้ายดา้นประชาสัมพนัธ์ 456,765 856,533 69,122 51,440 
ค่าใชจ่้ายเดินทาง 979,685 1,365,645 946,910 1,265,861 
ค่าใชจ่้ายตลาดหลกัทรัพย ์ 1,743,146 2,488,517 1,743,146 2,488,517 
ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน 738,579 683,787 634,238 300,209 
อ่ืนๆ 2,869,541 2,783,261 1,706,963 1,418,728 
รวม 6,893,122 8,273,985 5,185,124 5,587,883 

25. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีสมคัร
เป็นสมาชิกของกองทุนโดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึง และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบ
ใหอี้กส่วนหน่ึง ซ่ึงกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลเป็นผูจ้ดัการกองทุน ตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
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สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
เป็นจาํนวนเงิน 0.11 ลา้นบาท บริษทัย่อยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 0.09 ลา้นบาท และ 0.10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ
เป็นจาํนวนเงิน 0.35 ลา้นบาท บริษทัยอ่ยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เป็นจาํนวนเงินประมาณ 
0.25 ลา้นบาท และ 0.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

26. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุน (โอนกลบั) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     
ในตราสารทุน (โอนกลบั) (669,327) (618,229) (669,327) (618,229) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 ในบริษทัยอ่ย - - 5,051,266 5,197,368 
รวม (669,327) (618,229) 4,381,939 4,579,139 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     
ในตราสารทุน (โอนกลบั) (2,114,818) (3,580,542) (2,114,818) (3,580,542) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 ในบริษทัยอ่ย - - 13,458,451 

               
14,797,993 

รวม (2,114,818) (3,580,542) 11,343,633 11,217,451 
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27. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (345,807) (553,716) (73,167) (202,671) 
รวม (345,807) (553,716) (73,167) (202,671) 
 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้– รายได ้(ค่าใชจ่้าย) 
 (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

 
(664,844) 

 
(4,139,521) 

 
231,875 

 
(3,062,805) 

รวม (664,844) (4,139,521) 231,875 (3,062,805) 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 26,205,089 42,596,751 67,363,166 (1,492,254) 
อตัราภาษี 20% 23% 20%   23% 
ผลคูณของกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา   

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) (5,241,017) (9,797,252) (13,472,633) 343,219 
ผลกระทบจากอตัราภาษีท่ีลดลงจากร้อยละ 23 เป็น     

ร้อยละ 20 - 20,668 - (31,988) 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี     

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 7,670,073 9,735,539 16,174,329 (1,231) 
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,278,765) (1,220,530) (1,278,765) (1,220,530) 
ผลกระทบของขาดทุนสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,496,098) 707,859 (1,496,098) 707,859 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (345,807) (553,716) (73,167) (202,671) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 130,416,847 52,229,246 129,838,971 40,319,193 
อตัราภาษี 20% 23% 20% 23% 
ผลคูณของกาํไรก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา     

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) (26,083,369) (12,012,726) (25,967,794) (9,273,414) 
ผลกระทบจากอตัราภาษีท่ีลดลงจากร้อยละ 23 เป็น     

ร้อยละ 20 - (1,906,090) - (2,067,597) 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี     

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 30,831,982 15,463,897 31,613,127 13,962,808 
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,751,808) (3,469,561) (2,751,808) (3,469,561) 
ผลกระทบของขาดทุนสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,661,649) (2,215,041) (2,661,650) (2,215,041) 
ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) (ดูหมายเหตุขอ้ 11) (664,844) (4,139,521) 231,875 (3,062,805) 
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28. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั
โดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั ฝ่ายจดัการเห็นว่านโยบายการกาํหนดราคากบับุคคล
ที่เก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ชร้าคาซ่ึงต่อรองกนัอย่างอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 
รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 2556 2555 2556 2555 
 บาท บาท บาท บาท 
บริษัทย่อย      
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) -  -  23,127,932  19,186,383 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดย        
บริษทัยอ่ย 99,155,343  384,427,848  99,155,343  384,427,848 

ค่าบริการจดัการกองทุนส่วนบุคคลคา้งจ่าย -  -  34,372  69,365 
เจา้หน้ีอ่ืน -  -  81,820  - 

บริษัทร่วม     
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 1,350,973,013  1,205,204,756  1,237,504,700  1,087,504,850 
เจา้หน้ีอ่ืน -  223,572  -  223,572 
ลกูหน้ีอ่ืน 1,852,269  -  1,852,269  - 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษัทที่มกีรรมการร่วมกนั        
Thanh Cong Securities Company J.S.C.        
เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิ  90,667,341  88,552,538  90,667,341  88,552,538 
ลกูหน้ีอ่ืน 110,661  161,389  110,661  161,389 

Quam Limited.     
ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย - 16,865 - 16,865 

Quam Securities Company Limited     
ค่าท่ีปรึกษาคา้งจ่าย - 92,754 - 92,754 
ค่าท่ีปรึกษาจ่ายล่วงหนา้ 665,738 - 665,738 - 
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รายการคา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  
 วนัที่ 30 กนัยายน วนัที่ 30 กนัยายน   
 2556  2555 2556 2555  
 บาท  บาท บาท บาท  

บริษัทย่อย       
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน   
โซลาริส จาํกดั 

    

ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - 
 

- 
 

9,900,000 7,500,000 
 

2556: จาํนวน 1.80 ลา้นหุน้ หุน้ละ 5.5 บาท   
2555: จาํนวน 0.75 ลา้นหุน้ หุน้ละ 10 บาท 

ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน 
ส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย 

 
112,788,848 

 
- 

 
112,788,848 

 
- 

 
ตามมูลค่าเงินลงทุน 

รายรับค่าบริการ - - 521,000 - ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา 521,000 บาทต่อเดือน 
(ดูหมายเหตุขอ้ 29.5) 

รายจ่ายค่าเช่า - - 229,365 - ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา เดือน เมษายน -
กรกฎาคม 2556 105,315 บาท ต่อเดือนตั้งแต่ 
สิงหาคม 2556 เป็นตน้ไป 62,025 บาทต่อเดือน 
(ดูหมายเหตุขอ้ 29.6) 

รายจ่ายค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล - - 82,634 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสัญญาร้อยละ 0.2 
ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

      
บริษัทร่วม      

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั      
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน - 5,245,946 - 5,245,946 ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา ในอตัราร้อยละ 

15 ของรายได ้
รายจ่ายค่าบริการ 450,000 450,000 450,000 450,000 ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา 150,000 บาท

ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 29.1) 
รายจ่ายค่าเช่า - 148,509 - 148,509 ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา 49,503 บาทต่อ

เดือน ยกเลิกตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 
(ดูหมายเหตุขอ้ 29.2) 

ค่าบริการงานวิจยั 1,250,000 - 1,250,000 - ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา 250,000 บาท
ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 29.7) 

      
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
บริษัทที่มีกรรมการร่วมกนั      

Quam Securities Company Limited      
รายจ่ายค่าท่ีปรึกษา 1,165,227 - 1,165,227 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

      
รายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม      

ค่าธรรมเนียมตวัแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย  
146,940 

 
- 

 
146,940 

 
- 

 
ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ค่าบริการจดัการ 75,000 885,000 75,000 885,000 อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนั 295,000 บาท 
ต่อเดือน และตั้งแต่ เมษายน.2556 เป็น 25,000 
บาทต่อเดือน 
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รายการคา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  
 วนัที่ 30 กนัยายน วนัที่ 30 กนัยายน   
 2556  2555 2556 2555  
 บาท  บาท บาท บาท  

บริษัทย่อย       
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน   
โซลาริส จาํกดั 

     

ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนรวม      
ท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย - 2,892,377 - 2,892,377 จาํนวน 0.29 ลา้นหน่วย 

     หน่วยละ 10.4057 บาท 
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน      
ส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย 293,688,848 - 293,688,848 - ตามมูลค่าเงินลงทุน 

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหาร      
โดยบริษทัยอ่ย 10,000,000 6,000,000 10,000,000 6,000,000 จาํนวน 0.60 ลา้นหน่วย 

     หน่วยละ 10 บาท 
ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - - 17,400,000 22,500,000 2556:จาํนวน 0.75 ลา้นหุน้ หุน้ละ 10 บาท จาํนวน 

1.8 ลา้นหุน้ หุน้ละ 5.50 บาท 
2555: จาํนวน 2.25 ลา้นหุน้ หุน้ละ 10 บาท 

รายรับค่าบริการ 
 

- - 2,084,000 - ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา 521,000 บาทต่อเดือน 
(ดูหมายเหตุขอ้ 29.5) 
 

รายจ่ายค่าเช่า - - 545,310 - ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา เดือน เมษายน - 
กรกฎาคม 2556 105,315 บาท ต่อเดือนตั้งแต่ 
สิงหาคม 2556 เป็นตน้ไป 62,025 บาทต่อเดือน 
(ดูหมายเหตุขอ้ 29.6) 

รายจ่ายค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล - - 452,033 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสัญญาร้อยละ 0.2 ต่อปี
ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

      
บริษัทร่วม      

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั      
ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน - 5,245,946 - 5,245,946 ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา ในอตัราร้อยละ 

15 ของรายได ้
รายจ่ายค่าบริการ 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา 150,000 บาท   

ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 29.1) 
รายจ่ายค่าเช่า 
 

148,509 
 

445,527 
 

148,509 
 

445,527 
 
ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา 49,503 บาท    
ต่อเดือน ยกเลิกตั้งแต่เดือนเมษายน 2556       
(ดูหมายเหตุขอ้ 29.2) 

ค่าบริการงานวิจยั 1,250,000 - 1,250,000 - ตามท่ีตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาท  
ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 29.7) 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  
 วนัที่ 30 กนัยายน วนัที่ 30 กนัยายน   
 2556  2555 2556 2555  
 บาท  บาท บาท บาท  

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
บริษัทที่มีกรรมการร่วมกนั      

Quam Securities Company Limited      
รายจ่ายค่าท่ีปรึกษา 2,685,658 - 2,685,658 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม     
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื้นท่ี - 18,000 - 18,000 อตัตราตามสัญญาท่ีตกลงกนั 18,000 บาท  

ต่อเดือน และยกเลิกสัญญาตั้งแต่กมุภาพนัธ์ 2555 
 เป็นตน้ไป 

ค่าธรรมเนียมตวัแทนขายหน่วยลงทุน
จ่าย 

 
409,487 

  
728,098 

  
409,487 

 
728,098 

 
อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนั 

ค่าบริการจดัการ 1,035,000  2,655,000  1,035,000 2,655,000 อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนั 295,000 บาท 
ต่อเดือน และตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 เป็น 25,000  
บาทต่อเดือน 

สาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหาร
สาํคญั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,337,960 2,155,695 712,350 1,094,025 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 77,300 94,824 41,482 61,988 
รวม 1,415,260 2,250,519 753,832 1,156,013 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด   สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด  
 วนัที ่30 กนัยายน  วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555  2556  2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,770,680 6,184,345 2,512,050 3,763,175 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 231,900 284,472 124,447 185,964 
รวม 5,002,580 6,468,817 2,636,497 3,949,139 
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29. ภาระผูกพนั  

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

29.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสญัญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อใหบ้ริษทั
ดงักล่าวให้บริการบริหารจดัการ สําหรับงานดา้นบญัชี งานดา้นปฏิบติัการ งานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพฒันาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและงานสนบัสนุนดา้นเทคนิค งาน
ดา้นกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย งานดา้นบริหารบุคคล งานดา้นธุรการทัว่ไปและงานบริหาร
จดัการทัว่ไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 30 วนัก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น  โดย
บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 

29.2 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อเช่าช่วงพื้นท่ี
ชั้น 16 (หอ้ง 1601) ของอาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ เพื่อใชเ้ป็นสาํนกังานของบริษทั ระยะเวลาการเช่า
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2553 โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 
49,503 บาท และบริษทัไดต่้อสัญญาไปจนถึง 31 มีนาคม 2556 อย่างไรก็ตามบริษทัไดย้กเลิก
สญัญาดงักล่าวแลว้ 

29.3 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2555 บริษทัทาํสัญญากบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญามีอาย ุ1 ปี ส้ินสุด
วนัท่ี 17 ตุลาคม 2556 และต่อสัญญาอตัโนมติัคราวละหน่ึงปี บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในอตัรา
ท่ีตกลงกนัตามสญัญาในอตัราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

29.4 บริษทัไดรั้บโอนพนกังานจาํนวนหน่ึงจาก บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย ตามสัญญาโอนการจา้งระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ย ลงวนัท่ี 28 มีนาคม 2556 ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 อยา่งไรก็ตามตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 บริษทัไดโ้อน
พนกังานดงักล่าวคืนกลบัไปยงับริษทัยอ่ย ตามสญัญาโอนการจา้ง ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 
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29.5 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เพื่อให้บริการงานสนับสนุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจจดัการลงทุนให้แก่บริษทั
ดังกล่าว โดยมีขอบเขตการให้บริการดังน้ี งานด้านการกาํกับดูแลการปฏิบติังาน งานด้าน
ทะเบียนกองทุน งานดา้นปฏิบติัการกองทุน งานดา้นเทคโนโลยแีละสารสนเทศ และงานพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละสนบัสนุนธุรกิจ สัญญามีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 เป็นตน้ไป จนกว่าจะมี
การยกเลิกสญัญา โดยบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนเดือนละ 521,000 บาท อยา่งไรกต็ามเม่ือวนัท่ี 1 
กรกฎาคม 2556 บริษทัไดย้กเลิกสัญญาการใหบ้ริการงานสนบัสนุนดงักล่าว โดยการให้บริการ
งานสนบัสนุนส้ินสุดในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 

29.6 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2556 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เพื่อเช่าช่วงพื้นท่ีชั้น 8 (หอ้ง 801A, 807) ของอาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ เพื่อใช้
เป็นสาํนกังานของบริษทั ระยะเวลาการเช่านบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2556 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2559 
โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 105,315 บาท อยา่งไรกบ็ริษทัไดท้าํสญัญาเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเช่า
และค่าเช่า โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 62,500 บาท ซ่ึงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 
ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2559 

29.7 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั สาํหรับการ
ใหบ้ริการบทวิเคราะห์กบัลูกคา้ต่างประเทศ สญัญามีอาย ุ2 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2558 และ
ใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ โดยบริษทัไดรั้บ
ค่าบริการเดือนละ 250,000 บาท 

รายการกบัคู่สญัญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ 

29.8 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตาม
สัญญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคาร อุปกรณ์สาํนกังาน และยานพาหนะ ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการในอนาคตดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 30 กนัยายน  31 ธันวาคม  30 กนัยายน 31 ธันวาคม 
 2556  2555  2556 2555 

ภายใน 1 ปี 1.9 2.0 0.4 - 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.6 3.6 0.3 - 
รวม 4.5 5.6 0.7 - 
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30. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิหรือภูมิศาสตร์ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับสาํหรับงวดสามเดือน
และงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย : พนับาท) 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ  การตดั   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  การลงทุน  รายการบัญชี   
 หลกัทรัพย์   จัดการกองทุน  และอืน่ๆ  ระหว่างกนั  งบการเงนิรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 33,878 3,337 (462) - 36,753 
รายไดจ้ากระหวา่งส่วนงาน -  - - -  - 
รายไดท้ั้งส้ิน 33,878 3,337 (462) -  36,753 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 33,878  (4,288)  (462) - 29,128 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ดอกเบ้ียและเงินปันผล        1,439 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม        1,364 
รายไดอ่ื้น        1,305 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร        (7,031) 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย       (346) 

กาํไรสุทธิ          25,859 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ  การตดั   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  การลงทุน  รายการบัญชี   
 หลกัทรัพย์   จัดการกองทุน  และอืน่ๆ  ระหว่างกนั  งบการเงนิรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 44,066 2,472 6,620 - 53,158 
รายไดจ้ากระหวา่งส่วนงาน -  - - -  - 
รายไดท้ั้งส้ิน 44,066 2,472 6,620 -  53,158 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 44,066  (7,099)  6,620 - 43,587 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ดอกเบ้ียและเงินปันผล        1,965 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม        1,756 
รายไดอ่ื้น        102 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร        (4,813) 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย        (554) 

ขาดทุนสุทธิ          42,043 
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 (หน่วย : พนับาท) 

 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2556 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ  การตดั   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  การลงทุน  รายการบัญชี   
 หลกัทรัพย์   จัดการกองทุน  และอืน่ๆ  ระหว่างกนั  งบการเงนิรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 150,341 9,926 10,118 - 170,385 
รายไดจ้ากระหวา่งส่วนงาน -  - - -  - 
รายไดท้ั้งส้ิน 150,341 9,926 10,118 -  170,385 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 150,341  (13,286)  10,118 - 147,173 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ดอกเบ้ียและเงินปันผล        3,196 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม        4,484 
รายไดอ่ื้น        2,144 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร        (26,580) 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย        (665) 

กาํไรสุทธิ          129,752 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ  การตดั   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  การลงทุน  รายการบัญชี   
 หลกัทรัพย์   จัดการกองทุน  และอืน่ๆ  ระหว่างกนั  งบการเงนิรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 72,152 7,571 9,892 - 89,615 
รายไดจ้ากระหวา่งส่วนงาน -  - - -  - 
รายไดท้ั้งส้ิน 72,152 7,571 9,892 -  89,615 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 72,152  (20,250)  9,892 - 61,794 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ดอกเบ้ียและเงินปันผล        6,856 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม        5,384 
รายไดอ่ื้น        598 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร        (22,402) 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย        (4,140) 

กาํไรสุทธิ          48,090 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับาท) 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ     
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  การลงทุน  สินทรัพย์   
 หลกัทรัพย์   จัดการกองทุน  และอืน่ๆ  ที่ไม่ได้ปันส่วน  งบการเงนิรวม 
สินทรัพย์ของส่วนงาน          
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 1,363,487 25,333 447,345 718,896 2,555,061  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 1,209,252 22,491 271,292 469,308 1,972,343 
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31. การบริหารความเส่ียง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทั 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ท่ี กธ. 18/2549 เร่ือง “การดาํรง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์าํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อส้ิน
วนัทาํการใดๆ ไม่นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาท และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการ
ใดๆ ไม่น้อยกว่า 25 ลา้นบาทและไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็น
ประกนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัไดห้ยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทดงักล่าว และไดมี้
หนงัสือแจง้ความประสงคด์งักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 
ใหบ้ริษทัดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ ตามท่ีกาํหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 

นอกจากน้ี ตามขอ้บงัคบัสมาชิกของสาํนกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สาํนกัหักบญัชี”) หมวด 300 
“สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของสมาชิกสามญั” กาํหนดให้สมาชิกสามญัตอ้งมีส่วนของเจา้ของไม่
นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกท่ีทาํธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพนัธ์ 

อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิและส่วนของเจา้ของตามเกณฑ์ดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 

ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กข.7/2551 เร่ือง การกาํหนด
ทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ของบริษทัหลกัทรัพย ์กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี
หรือการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน มีทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ไม่น้อยกว่า 
500 ลา้นบาทตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป โดยบริษทัไดด้าํเนินการเพ่ือให้เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดดงักล่าวแลว้ 
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ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ี
ปรึกษาการลงทุน โดยบริษทัตอ้งดาํรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภาพคล่องอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสอง
อย่างรวมกนัมีมูลค่าไม่นอ้ยกว่าหน่ึงแสนบาท  ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สน. 20/2545 เร่ือง การกาํหนดความเพียงพอ และหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการคาํนวณ
และรายงานการดาํรงความเพียงพอของหลกัประกนั หรือ สินทรัพยส์ภาพคล่องของบริษทัท่ีปรึกษาการลงทุน 

อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  บริษทัสามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดสู้งกวา่เกณฑด์งักล่าว 

บริษทัย่อย 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กน.20/2552 เร่ือง “การดาํรงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนของบริษทัจดัการ” กาํหนดใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึง
จดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
ดํารงส่วนของเจ้าของไม่ตํ่ ากว่า 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 10   ล้านบาท ตามลําดับ ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทน.42/2552 เร่ือง “การทาํประกนัภยัความรับผดิของ
บริษทัจดัการและขอ้กาํหนดสําหรับบริษทัจดัการในการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน” กาํหนดให้บริษทั
จดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และบริษทัจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล  ซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มีระดบัเตือนภยัอยูท่ี่ 30 ลา้นบาท 30 ลา้นบาท และ 
15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในกรณีท่ีบริษทัย่อยไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัไดต้ามท่ีกาํหนด 
บริษทัย่อยจะตอ้งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแผน
ปรับปรุงเพื่อใหมี้ส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ระดบัเตือนภยัดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 งบการเงินของบริษทัยอ่ยแสดงส่วนของเจา้ของ
จาํนวน 29.53 ลา้นบาท และ 25.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงตํ่ากว่าระดบัเตือนภยัท่ีกาํหนดโดยบริษทัได้
รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) แลว้เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 
2556 เก่ียวกบัความคืบหนา้แผนการปรับปรุงเพื่อใหมี้ส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากว่า 30 ลา้นบาท โดยผูบ้ริหาร
ของบริษัทย่อยมีแผนท่ีจะเสนอวาระการประชุมเก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษทัยอ่ยในเดือนพฤศจิกายน 2556 เพื่ออนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเสนอ
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้บริษทัยอ่ยเพื่อพิจารณามติดงักล่าวภายในเดือนมกราคม 2557 

นอกจากน้ี บริษทัไดอ้อกหนงัสือรับรองให้แก่บริษทัย่อยลงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2556 เพื่อยืนยนัว่าจะให้
การสนบัสนุนดา้นการเงินแก่บริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 12 เดือนนบัตั้งแต่วนัท่ีใน
หนงัสือรับรองดงักล่าว เพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยสามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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32. การโอนธุรกจิ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัได้โอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่ 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจรวมเป็น
จาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บชาํระในเบ้ืองตน้จาํนวน 300 ลา้นบาท ส่วนอีก 200 ลา้นบาท               
จะไดรั้บชาํระตามสัดส่วนภายในระยะเวลา 3 ปี ข้ึนอยูก่บักาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จาํหน่าย (“EBITDA”) ของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ในปี 2552 ถึงปี 2554 และบริษทัจะไดรั้บ
ค่าตอบแทนสาํหรับการโอนลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินตามมูลค่า ณ วนัโอน 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดบ้นัทึกกาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมส่วนสุดทา้ย
จาํนวน 70 ลา้นบาท และบนัทึกผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคา้งรับจากบริษทัร่วมดว้ยจาํนวนเดียวกนั ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 18 เมษายน 2555 บริษทัไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ โดยเม่ือส้ินสุดปี 2554 บริษทัรับรู้ค่าตอบแทน
สาํหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัร่วมสามารถทาํกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2554 ไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

บริษัทรับรู้กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บุคคลภายนอกในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้” 
ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่าวเป็นรายได ้ เม่ือบริษทั 
มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง และเม่ือบริษทัร่วมคาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขายสินทรัพย ์
ท่ีรับโอนจากบริษทัออกไปใหก้บับุคคลภายนอก การเคล่ือนไหวของกาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม
รอรับรู้ในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 
 กาํไรจากการโอนธุรกจิ 
 ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้ 
 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
ยอดตน้งวด 152.98  159.46 
หกั รับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมเพ่ิมเติม    

เน่ืองจากการคาํนวณค่าเส่ือมราคา และการขาย    
สินทรัพยท่ี์รับโอนบางส่วนออกไปใหก้บับุคคลภายนอก (1.36)  (1.76) 

ยอดปลายงวด 151.62  157.70 
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 งบการเงนิรวม 
 กาํไรจากการโอนธุรกจิ 
 ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้ 
 สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยายน 
 2556  2555 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
ยอดตน้งวด 156.10  163.09 
หกั รับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมเพ่ิมเติม    

เน่ืองจากการคาํนวณค่าเส่ือมราคา และการขาย    
สินทรัพยท่ี์รับโอนบางส่วนออกไปใหก้บับุคคลภายนอก (4.48)  (5.39) 

ยอดปลายงวด 151.62  157.70 

สืบเน่ืองจากการโอนธุรกิจดงักล่าว บริษทัไดห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้
เป็นการชัว่คราว ต่อมาบริษทัไดย้ืน่ขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการ
เป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยูแ่ลว้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น
ท่ีปรึกษาการลงทุนตามหนังสือท่ี กลต. บธ. 994/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 โดยเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 2 
พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป (ดูหมายเหตุขอ้ 1)  

33. การอนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาล 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมี้อาํนาจ
ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 


