
บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 

เพื่อประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ตามกฎหมายวา่ดว้ย

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.  ธุรกิจ การยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั) 

เป็นบริษทัยอ่ยซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประเภทการจดัการ

กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีสาํนกังานใหญ่แห่งเดียว  

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ ประเภทบญัชีมาร์จ้ินใหแ้ก่

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 

ต่อมา บริษทัไดรั้บอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาหยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้

จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ตามลาํดบั  



 
- 2 - 

 

อยา่งไรกต็าม บริษทัยงัคงสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบ

ธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุน และอาจมีการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไม่เป็นการแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพย์ 

เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 บริษทัจดัทาํงบการเงินน้ีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ในประเทศไทย โดยกาํหนดรูปแบบการนาํเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง “การนาํเสนองบการเงิน” และตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ท่ี สธ/ข/น. 53/2553 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553 เร่ือง “แบบงบการเงินสาํหรับ

บริษทัหลกัทรัพย”์ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั วนัท่ี 

1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป 

2.2 งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดร้วมรายการของบริษทั และ

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 75.34 โดยไดต้ดัรายการ

ระหวา่งกนั และยอดคงเหลือท่ีเป็นสาระสาํคญัระหวา่งกนัออกแลว้ 

นอกจากนั้น งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ยงัไดร้วมส่วนไดเ้สีย

ในบริษทัร่วม ซ่ึงไดม้าจากงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกใหม่และปรับปรุงใหม่ทีป่ระกาศแล้วแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้  

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวด

ปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี  

3.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลื 

จากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน  
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การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม  

ดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้ - การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 
 

3.2 การตีความมาตรฐานการบญัชี และ การตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2557 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่  

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บริษทัมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยเม่ือมาตรฐานดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

โดยฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานดงักล่าว 

อยา่งไรกต็าม บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ มาถือปฏิบติั

ก่อนวนับงัคบัใช ้

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีได้

เปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี  

4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ค่านายหนา้ 

ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 

ค่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง ส่วนรายไดค่้าบริการถือเป็นรายไดต้ามอตัราส่วน

ของงานท่ีทาํเสร็จตามท่ีระบุในสญัญา 
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ดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง เวน้แต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเกบ็เงินตน้และ

ดอกเบ้ียบริษทัจึงหยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดงักล่าวตามเกณฑค์งคา้ง   

กรณีดงัต่อไปน้ี ถือวา่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเกบ็เงินตน้และดอกเบ้ีย 

1) ลูกหน้ีทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัตํ่ากวา่มูลหน้ี  

2) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซ่ึงคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย

ตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 

3) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินเกินกวา่ทุกสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจนและ

มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด 

4) ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา  

5) ลูกหน้ีอ่ืนท่ีคา้งชาํระดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 

เง่ือนไขดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์

กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย  

ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้  

เม่ือมีการประกาศจ่าย 

ค่าใชจ่้าย  

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 ดอกเบ้ียเงินกูย้มื 

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.3 การรับรู้และตดับญัชีสินทรัพยข์องลูกคา้ 

บริษทับนัทึกเงินท่ีลูกคา้วางไวก้บับริษทั เพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและการซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นระบบเครดิตบาลานซ์เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัเพื่อการควบคุมภายใน

ของบริษทัและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัไดต้ดัรายการดงักล่าวออกทั้งดา้นสินทรัพย์

และหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นของบริษทัเท่านั้น 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั เงินฝาก

ธนาคารออมทรัพย ์เงินฝากประจาํท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีภาระผกูพนั 

ตัว๋เงินประเภทเผือ่เรียก และตัว๋เงินท่ีมีวนัถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน หรือนอ้ยกวา่นบัจากวนัท่ี

ไดม้า ซ่ึงเป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

4.5 เงินลงทุนในตราสารหน้ี และตราสารทุน 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลง มูลค่าของ

หลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายทั้งท่ีถือไวเ้ป็นเงินลงทุนชัว่คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่า

ยติุธรรม บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยด์งักล่าวในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วน

ของเจา้ของ จนกระทัง่จาํหน่ายหลกัทรัพยจึ์งบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี และท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนด แสดงมูลค่า

ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การตดัจาํหน่ายบญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีใชอ้ตัราดอกเบ้ียแทจ้ริงซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย

น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัรายไดด้อกเบ้ียรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงตาม

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในระหวา่งงวด  คาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกั และบนัทึกอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย และเงินลงทุนทัว่ไป

จะบนัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน เม่ือราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการ

สุดทา้ยของงวดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทน

เสนอซ้ือล่าสุดของสมาคมตราสารหน้ีไทย 
 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

4.7 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี  

ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการชาํระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นสาํนกัหกับญัชีของ

ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนั รวมถึงเงินท่ีนาํไปวางเป็นประกนักบัสาํนกัหกับญัชีแสดงเป็น

ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีสาํนกัหกับญัชี ซ่ึงเป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553 เร่ือง “แบบงบการเงิน

สาํหรับบริษทัหลกัทรัพย”์ 

4.8 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์

และสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยเงินสด  ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี

ซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยเงินสดเป็นบญัชีท่ีลูกหน้ีจะตอ้งชาํระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย์

ใหบ้ริษทัภายใน 3 วนัทาํการและชาํระราคาค่าซ้ือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหบ้ริษทัภายใน 1 วนัทาํการนบัจาก

วนัท่ีสัง่ซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นบญัชีท่ีลูกหน้ี

สามารถกูย้มืเงินเพื่อซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตอ้งวางหลกัประกนัการชาํระหน้ีในอตัราท่ีไม่ตํ่ากวา่อตัรา

ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ลูกหน้ีอ่ืนรวมลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ดว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดและลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งประนอมหน้ี

หรือผอ่นชาํระ 
 

บริษทัถือปฏิบติัในการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้โดย การประเมินฐานะลูกหน้ีแต่ละรายและลูกหน้ีโดยรวม ประกอบกบัการพิจารณา  
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ตามกฎเกณฑต์ามประกาศของ สาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  

ท่ี กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 และวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2544 ตามลาํดบั 

ซ่ึงการประเมินน้ีรวมถึงการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนั  

บริษทัตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหน้ีเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาส

ท่ีลูกหน้ีจะชาํระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนไม่ครบจาํนวน บริษทัตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญโดยการ

ประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละรายโดยพิจารณาความเส่ียงในการเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพย์

ท่ีใชค้ ํ้าประกนั และตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอ และ/หรือมีโอกาสท่ีจะ

ไดรั้บชาํระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัถือพื้นฐานการจดัชั้นหน้ีและการตั้งสาํรองตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดย

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ก) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ หมายถึง  

1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดติ้ดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ไดรั้บการชาํระหน้ี และบริษทั

ไดด้าํเนินการจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีตามกฎหมายภาษีอากรแลว้ 

2) มูลหน้ีท่ีบริษทัไดท้าํสญัญาปลดหน้ีให ้

ข) มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั หมายถึง มูลหน้ีเฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะ

ดงัน้ี  

1) ลูกหน้ีทัว่ไป ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหา และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีหลกัประกนัตํ่ากวา่มูลหน้ี 

2) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซ่ึงคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย

ตั้งแต่สามเดือนข้ึนไป 

3) ลูกหน้ีผอ่นชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินเกินกวา่ทุกสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจน

และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด 

ค) มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน หมายถึง มูลหน้ีส่วนท่ีไม่สูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหน้ีท่ี

เขา้ลกัษณะตาม ข) 

ทั้งน้ีบริษทัตดัจาํหน่ายลูกหน้ีจดัชั้นสูญออกจากบญัชีทนัทีท่ีพบรายการลูกหน้ีจดัชั้นสูญดงักล่าว 

และตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละหน่ึงร้อยของมูลหน้ีจดัชั้นสงสยัทั้งจาํนวน 
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4.9 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ

สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5 ปี 

อุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

การดอ้ยค่า 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํใหสิ้นทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า

หรือไม่ หากบริษทัพบวา่มีขอ้บ่งช้ีดงักล่าว  บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ

สินทรัพยน์ั้น หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเม่ือเกิดข้ึน 

รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คาํนวณโดยการเปรียบเทียบ

จากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี และจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.10 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

สินทรัพยจ์ดัเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย เม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย

มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป และสินทรัพยด์งักล่าวจะตอ้งมีไวเ้พื่อขายในทนัทีในสภาพ

ปัจจุบนั 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายประกอบดว้ยอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอลฟ์ ซ่ึงแสดง

ดว้ยราคาทุนหรือมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือมีการ

จาํหน่าย 
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4.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลา

ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดงัน้ี 
 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์        5 ปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

รอตดัจ่าย บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของ สินทรัพยด์งักล่าวเป็นประจาํทุกปีและเม่ือใดกต็ามท่ีมี 

ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นอาจดอ้ยค่า และตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.12 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นภาระของบริษทัจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์

และธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีลูกคา้ท่ีซ้ือขาย

หลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด  

4.13 สญัญาเช่าระยะยาว 

4.13.1 สญัญาเช่าดาํเนินงาน 

สญัญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่

กบัผูใ้หเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าดงักล่าวจึงรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามอายขุองสญัญาเช่า 

4.13.2 สญัญาเช่าการเงิน 

สญัญาเช่าซ่ึงบริษทัไดรั้บโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ

สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสญัญาเช่าทางการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพย์

ท่ีเช่าในมูลค่ายติุธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าพร้อมกบัภาระหน้ีสินท่ีจะตอ้งจ่าย 

ค่า เส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์เช่าคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตาม สญัญาเช่า ดอกเบ้ียหรือ

ค่าใชจ่้ายทางการเงินคาํนวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอด ระยะเวลาของสญัญา 

ดอกเบ้ียหรือค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคารับรู้เป็น ค่าใชจ่้ายในงบ กาํไร ขาดทุน

เบด็เสร็จ 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

4.14.1 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีกาํหนดไว้ 

สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ย 

และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจาก

พนกังานและเงินสมทบจากบริษทัและบริษทัยอ่ย เงินจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 
 

4.14.2 ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัใหมี้ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานเพื่อจ่ายใหแ้ก่

พนกังานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน โดยคาํนวณผลประโยชน์ของพนกังาน

ดงักล่าวจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ย

วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นการประมาณ

การจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต 

โดยคาํนวณบนพื้นฐานของขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังาน 

อตัราการลาออก อตัรามรณะ อายงุานและปัจจยัอ่ืน  ๆ ทั้งน้ีอตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณ

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของ

พนัธบตัรรัฐบาล กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์

ของพนกังานจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลา

ของการจา้งงาน 

4.14.3 การลาพกัร้อนประจาํปีท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน

ในรูปการลาพกัร้อนประจาํปีท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสะสมได ้เม่ือพนกังานใหบ้ริการ

ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเพิ่มข้ึนของสิทธิการลางานท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทนในอนาคต โดยวดัมูลค่า

ของตน้ทุนดงักล่าวตามจาํนวนซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะจ่ายเพิ่มเน่ืองจากมีสิทธิท่ี

พนกังานยงัไม่ไดใ้ชส้ะสมอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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4.15 ประมาณการหน้ีสิน  

บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบการเงิน เม่ือสามารถประมาณมูลค่าหน้ีสินนั้นได้

อยา่งน่าเช่ือถือและเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนั ซ่ึงมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีจะทาํใหบ้ริษทัสูญเสีย

ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษทัและบริษทัยอ่ยเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว 

4.16 ภาษีเงินได ้

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ มาใชป้ฏิบติัก่อนวนัท่ีมี

ผลใชบ้งัคบั 

ค่าใชจ่้ายภาษี เงิน ไดค้าํนวณจากกาํไรทางภาษีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินไดต้ามกฎหมายตามท่ี

ประกาศใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และปรับปรุงดว้ยผลกระทบท่ีเกิดจากการบนัทึกบญัชี

ตามวิธีการบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

บริษทัไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีกบัราคา

ตามฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้ง

แน่วา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีเพียงพอต่อการนาํผล

แตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ 

4.17 กาํไร  (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวน

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งงวด 

ทั้งน้ี ในระหวา่งงวด บริษทัไม่มีตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัเพื่อคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้

ปรับลด 

4.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการ และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน ใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการกาํไร

และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือมีการชาํระเงินหรือท่ีเกิดจากการแปลงค่า

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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4.19 การบริหารความเส่ียงและการป้องกนัความเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงใน งบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสด ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์และเงินลงทุน ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะสาํหรับรายการแต่ละรายการ

ไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.20 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือ

อยูภ่ายใตค้วามควบคุมของบริษทัไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  

กบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหนา้ท่ีถือหุน้ และบริษทัยอ่ย ตลอดจนกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงผูถื้อหุน้มีสิทธิ

ออกเสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทั รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น  

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 

บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาสาระทางเศรษฐกิจของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

4.21 ประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจของ

ผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 

ท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี 

ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ี

เกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 
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5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋เงินระยะสั้นท่ีมีอาย ุ        

   ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 266,410,773  368,558,334  247,496,923  356,218,450 

หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ * (15,370,023)  (18,460,799)  (15,348,023)  (18,398,798) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 251,040,750  350,097,535  232,148,900  337,819,652 

(*  ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝาก ในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินและตัว๋สญัญาใชเ้งินในนามบริษทั

เพื่อลูกคา้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมจาํนวน  15.37 ลา้นบาท และ 18.46 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบ

แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน  15.35 ลา้นบาท และ 18.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัตอ้ง

ส่งคืนเม่ือลูกคา้ทวงถาม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีเงินสดและประเภทบญัชีเครดิต

บาลานซ์จาํนวน 715 บญัชี และ 1,143 บญัชี ตามลาํดบั ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  

(ดูหมายเหตุขอ้ 35) ยงัไม่ไดน้าํส่งสญัญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้

จาํกดั โดยลูกคา้ดงักล่าวมีเงินฝากเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 7.50 ลา้นบาท และ 8.88 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั และหุน้มูลค่า 209.80 ลา้นบาท และ 571.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรกต็าม เม่ือลูกคา้

ดงักล่าวไดน้าํส่งสญัญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั แลว้ บริษทัจะ

โอนทรัพยสิ์นของลูกคา้รายท่ีนาํส่งสญัญากลบัไปฝากยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ต่อไป  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัไม่มีลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  

ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั และยงัไม่ไดน้าํส่งสญัญาเปิดบญัชีใหแ้ก่บริษทั

หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 91 บญัชี และเงินฝากเพื่อธุรกิจสญัญา

ซ้ือขายล่วงหนา้จาํนวน 1.20 ลา้นบาท) 
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6. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ2554 บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554 

 บาท  บาท 

ลูกหน้ีอ่ืน    

ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี 263,597,908  263,768,556 

ลูกหน้ีผอ่นชาํระ 7,091  7,091 

ลูกหน้ีอ่ืน 406,073  406,140 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 264,011,072  264,181,787 

หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 7) (259,963,812)  (261,483,547) 

รวม      4,047,260  2,698,240 

บริษทัไดจ้ดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจ หลกัทรัพยท่ี์เขา้เกณฑก์ารจดัชั้นตามประกาศของ สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย์

ท่ี กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมตามหนงัสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 

2544 ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

 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 

มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่            

มาตรฐาน           4,047,260  -  4,047,260  2,698,240  -  2,698,240 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 259,963,812  (259,963,812)  -  261,483,547  (261,483,547)  - 

รวม 264,011,072  (259,963,812)  4,047,260  264,181,787  (261,483,547)  2,698,240 
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มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่มาตรฐาน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสยั (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ ) 

แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554 

 บาท  บาท 

มากกวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี -  70,412,299 

มากกวา่ 3 ปี ข้ึนไป 264,011,072  193,769,488 

รวม 264,011,072  264,181,787 

7. ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 

  งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554 

 บาท  บาท 

ยอดตน้งวด 261,483,547  285,666,332 

หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (1,349,087)  (1,349,086) 

หน้ีสูญไดรั้บคืน (170,648)  (7,879,120) 

หน้ีสูญตดับญัชี -  (14,954,579) 

ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 259,963,812  261,483,547 
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8. เงินลงทุน  - สุทธิ 

8.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน แยกตามประเภท

เงินลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 

 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้        

หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 33,903,490  35,702,367  -  - 

พนัธบตัรรัฐบาล 4,995,508  4,997,379  -  - 

ตัว๋แลกเงิน 42,000,000  42,075,377  -  - 

กองทุนรวม 99,166,620  99,349,872  -  - 

รวม 180,065,618  182,124,995       -       - 

บวก ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 2,059,377  -  -  - 

รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - สุทธิ 182,124,995  182,124,995  -  - 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย        

หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน -  -  2,989,828  2,989,828 

กองทุนรวม -  -  40,650,105  54,898,544 

รวม      -       -  43,639,933  57,888,372 

บวก ค่าเผือ่การปรับมูลค่า -  -  14,248,439  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย – สุทธิ -  -  57,888,372  57,888,372 

เงินลงทุนทัว่ไป        

หุน้สามญั 156,517,201  89,042,140  156,517,201  85,273,650 

หุน้บุริมสิทธิ 125,000  125,000  125,000  125,000 

รวม 156,642,201  89,167,140  156,642,201  85,398,650 

หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (67,475,061)  -  (71,243,551)  - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป  - สุทธิ 89,167,140  89,167,140  85,398,650  85,398,650 

รวมเงินลงทุน – สุทธิ 271,292,135  271,292,135  143,287,022  143,287,022 
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เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2552 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัจาํหน่าย

เงินลงทุนทั้งหมดในบริษทัหลกัทรัพย ์ Thanh Cong Securities Company J.S.C (“TCSC”) ซ่ึงเป็น

บริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศเวียดนาม ซ่ึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปใหแ้ก่บริษทัหลกัทรัพย ์

เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ต่อมา บริษทัมีการเปล่ียนแปลงแผนการขายโดย

เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2554 บริษทัไดท้าํสญัญากบับริษทั MAC Capital Limited โดยบริษทั

คู่สญัญาจะใหบ้ริการแนะนาํและระบุผูแ้สดงเจตนาซ้ือเงินลงทุนใน บริษทั TCSC นาํส่งขอ้เสนอ

ซ้ือเบ้ืองตน้จากผูแ้สดงเจตนาซ้ือ และใหค้วามช่วยเหลือและประสานงานระหวา่งบริษทัและ 

ผูแ้สดงเจตนาซ้ือเพื่อใหก้ารซ้ือขายเงินลงทุนดงักล่าวประสบความสาํเร็จ 

 เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2554 มีมติรับทราบความคืบหนา้

เร่ืองการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจากบริษทั MAC Capital Limited วา่ยงัไม่สามารถหาผูซ้ื้อ 

เงินลงทุนดงักล่าวได ้บริษทัจึงไดพ้กัการขายหุน้ดงักล่าว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

บริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับเงินลงทุนดงักล่าวไวแ้ลว้ เป็นจาํนวน  67.47 ลา้นบาท และ 

71.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทาํใหร้าคาตามบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวมีจาํนวน 88.55 ลา้นบาท และ 

84.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

8.2 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที่ 31 ธันวาคม  วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้    2,059,377  1,648,802  2,059,377  1,648,802 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อคา้ 1,883,352    228,117  1,883,352  228,117 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย 23,101,289  -  23,101,289  - 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป -       1,000  -  1,000 

ขาดทุนจากการโอนเปล่ียนประเภท 

 134เงินลงทุนจากเพื่อคา้ไปเป็นเผือ่ขาย - 

 

(3,385,540) 

 

- 

 

(3,385,540) 

กาํไรจากการขายส่วนไดเ้สีย 

 ในบริษทัยอ่ยบางส่วน - 

 

- 

 

- 

 

1,003,468 

รวม 27,044,018  (1,507,621)  27,044,018  (504,153) 
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8.3 ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที่ 31 ธันวาคม  วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินปันผล 44,312  146,964  60,737,252  81,806,556 

รวม 44,312  146,964  60,737,252  81,806,556 

8.4 ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายท่ีรับรู้ในส่วนของเจา้ของ  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาตน้งวด 11,398,751  7,514,824  11,398,751  7,514,824 

เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด        

- จากการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,849,688  370,950  2,849,688  370,950 

- จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 8,852,850  3,512,977  8,852,850  3,512,977 

- จากการขายเงินลงทุน (23,101,289)   -  (23,101,289)      - 

ยอดคงเหลือส้ินงวด  -  11,398,751   -  11,398,751 

8.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมี ปัญหาเก่ียวกบัฐานะ

การเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

 ราคาทุน/ มูลค่า  ค่าเผือ่  ราคาทุน/ มูลค่า  ค่าเผือ่ 

 ราคาตามบัญชี ยุติธรรม  การด้อยค่า  ราคาตามบัญชี ยุติธรรม  การด้อยค่า 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

หุน้สามญั 7,808  852  6,956  7,808  930  6,878 

 7,808  852  6,956  7,808  930  6,878 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดั

ตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

  ทีล่งทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

   2555 2554 2555 2554 2555  2554  2555  2554 

   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทร่วม              

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 1,838 1,838 49.54 49.54 1,087.5  1,087.5  1,205.2  1,159.3 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

  ทีล่งทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

   2555 2554 2555 2554 2555  2554  2555  2554 

   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทย่อย              

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ ใหบ้ริการจดัการ             

   กองทุน โซลาริส จาํกดั กองทุนรวม             

 กองทุนส่วนบุคคล             

 และกองทุนสาํรอง             

 เล้ียงชีพ หุน้สามญั 184.5 152 75.34 75     139.0  114.0  19.7  15.6 

       หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (119.8)  (98.4)  -            - 

       19.2  15.6  19.7  15.6 

บริษัทร่วม              

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 1,838 1,838 49.54 49.54 1,087.5  1,087.5  1,205.2  1,159.3 

รวม – สุทธิ       1,106.7  1,103.1  1,224.9  1,174.9 

 

สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 

 101ณ วนัที ่

31 ธันวาคม  

2555 

 

104ณ วนัที ่

31 ธันวาคม  

2554 

 107ล้านบาท  108ล้านบาท 

สินทรัพยร์วม 7,392.7  4,279.1 

หน้ีสินรวม (5,288.5)  (2,267.4) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,104.2  2,011.7 
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 สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม 

 2555  2554 

 113ล้านบาท  114ล้านบาท 

รายไดร้วม 1,774.5  1,554.6 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 203.2  150.9 

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิสาํหรับงวด 11.8  (1.0) 

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 60.7  81.7 

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2554 บริษทัไดจ้าํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั 

(เดิมช่ือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยร้อยละ 25 ใหแ้ก่บริษทั 

เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) บริษทัไดรั้บชาํระค่าตอบแทนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว

จาํนวน 7.68 ลา้นบาทเรียบร้อยแลว้ โดยมีส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนจาํนวน 1 ลา้นบาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2555 27 กรกฎาคม 2555 และ 19 ตุลาคม 2555 บริษทัยอ่ยไดเ้พิ่มทุนจาํนวน 

20 ลา้นบาท  10 ลา้นบาท และ 2.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยไดรั้บเงินเพิ่มทุนจากบริษทั  และบริษทั 

เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 25 ลา้นบาท และ 7.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัยอ่ยมีทุนชาํระแลว้ 184.5 ลา้นบาท และ 152 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ประกอบดว้ยหุน้สามญั 18,450,000 หุน้ และ 15,200,000 หุน้ ตามลาํดบั มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

10 บาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้

ร้อยละ 75.34 และร้อยละ 24.66 ของทุนชาํระแลว้ ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตามลาํดบั 
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10. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 

 2554      2555 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,012,836  614,821  -  2,627,657 

อุปกรณ์สาํนกังาน 7,671,997  752,435  -  8,424,432 

ยานพาหนะ 934,030  -  -  934,030 

รวมราคาทุน 10,618,863  1,367,256  -  11,986,119 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,871,723)  (181,969)  -  (2,053,692) 

อุปกรณ์สาํนกังาน (6,686,766)  (734,913)  -  (7,421,679) 

ยานพาหนะ (911,000)  (23,030)  -  (934,030) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (9,469,489)  (939,912)  -  (10,409,401) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,149,374  427,344  -  1,576,718 

  

 งบการเงนิรวม 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม      31 ธันวาคม 

 2553      2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 2,012,836  -  -  2,012,836 

อุปกรณ์สาํนกังาน 12,466,927  71,462  (4,866,392)  7,671,997 

ยานพาหนะ 934,030  -  -  934,030 

รวมราคาทุน 15,413,793  71,462  (4,866,392)  10,618,863 

        

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (1,469,156)  (402,567)  -  (1,871,723) 

อุปกรณ์สาํนกังาน (10,607,300)  (945,851)  4,866,385  (6,686,766) 

ยานพาหนะ (724,194)  (186,806)  -  (911,000) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (12,800,650)  (1,535,224)  4,866,385  (9,469,489) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,613,143  (1,463,762)               (7)  1,149,374 

        

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม         

2555       939,912 

2554       1,535,224 

 



 
- 22 - 

 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง   ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่       ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม  

 2554       2555 

 บาท  บาท  บาท   บาท 

ราคาทุน         

อุปกรณ์สาํนกังาน 512,823  291,500  -   804,323 

รวมราคาทุน 512,823  291,500  -   804,323 

         

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

อุปกรณ์สาํนกังาน (306,775)  (209,528)  -   (516,303) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (306,775)  (209,528)  -   (516,303) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 206,048  81,972  -   288,020 

  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื  เพิม่ขึน้  ลดลง   ยอดคงเหลอื 

 ณ วนัที ่       ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม       31 ธันวาคม  

 2553       2554 

 บาท  บาท  บาท   บาท 

ราคาทุน         

อุปกรณ์สาํนกังาน 5,351,395  27,820  (4,866,392)   512,823 

รวมราคาทุน 5,351,395  27,820  (4,866,392)   512,823 

         

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

อุปกรณ์สาํนกังาน (5,022,235)  (150,925)  4,866,385   (306,775) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (5,022,235)  (150,925)  4,866,385   (306,775) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 329,160  (123,105)      (7)   206,048 

         

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม         

2555        209,528 

2554        150,925 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ในงบการเงินรวม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

และอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนก่อนหกั ค่าเส่ือมราคาสะสม

ของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 9.2 ลา้นบาท และ 3.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่

จาํนวน 0.3 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : ไม่มี) 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 อายุการให้  ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจาํหน่าย/  ยอดคงเหลอื 

 ประโยชน์  ต้นงวด    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

   บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย            

ประเภทจดัการกองทุนรวม ไม่ทราบแน่นอน*  803,836  -  -  -  803,836 

ประเภทการจดัจาํหน่ายสัญญา            

ซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน*  3,320,548  -  -  -  3,320,548 

ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทราบแน่นอน*  464,109  -  -  -  464,109 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี  3,991,609  -  (1,431,410)  -  2,560,199 

รวม   8,580,102  -  (1,431,410)  -  7,148,692 

 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

 อายุการให้  ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจาํหน่าย/  ยอดคงเหลอื 

 ประโยชน์  ต้นงวด    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายงวด 

   บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย            

ประเภทจดัการกองทุนรวม ไม่ทราบแน่นอน*  803,836  -  -  -  803,836 

ประเภทการจดัจาํหน่ายสัญญา            

ซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน*  3,320,548  -  -  -  3,320,548 

ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทราบแน่นอน*  464,109  -  -  -  464,109 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี  5,489,714           8,100  (1,506,198)  (7)  3,991,609 

รวม   10,078,207           8,100  (1,506,198)  (7)  8,580,102 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม            

2555           1,431,410 

2554           1,506,198 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 อายุการให้ ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจาํหน่าย/  ยอดคงเหลอื 

 ประโยชน์ ต้นปี    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายปี 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย           

ประเภทการจดัจาํหน่ายสัญญา           

ซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน* 3,320,548  -  -  -  3,320,548 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 16,342  -  (4,913)  -  11,429 

รวม  3,336,890  -  (4,913)  -  3,331,977 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

 อายุการให้ ยอดยกมา  เพิม่ขึน้  รายจ่าย  ตดัจาํหน่าย/  ยอดคงเหลอื 

 ประโยชน์ ต้นปี    ตดับัญชี  โอนออก  ปลายปี 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย           

ประเภทการจดัจาํหน่ายสัญญา           

ซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน* 3,320,548  -  -  -  3,320,548 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 21,262  -  (4,913)  (7)  16,342 

รวม  3,341,810  -  (4,913)  (7)  3,336,890 

           

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม           

2555          4,913 

2554          4,913 

* ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่ายมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเน่ืองจากใบอนุญาตดงักล่าวไม่มีวนัหมดอาย ุและบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่

ใบอนุญาตดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดสุทธิแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ในงบการเงินรวม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์จาํนวน

หน่ึงซ่ึงตดับญัชีหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยราคาทุนก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมข องสินทรัพยด์งักล่าว

มีจาํนวน 0.53 ลา้นบาท และ 0.03 ลา้นบาท ตามลาํดบั สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการบริษทัไม่มีคอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ซ่ึงตดับญัชีหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ 

12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,602,758  1,641,387  1,602,758  1,641,387 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 33,519,195  36,410,009  33,519,195  36,410,009 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้ -  421,360  -  421,360 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,006,077  1,156,988  1,006,077  1,156,988 

สินทรัพยอ่ื์น 28,357  28,357  28,357  28,357 

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 24,296,470  25,694,320  -  - 

 60,452,857  65,352,421  36,156,387  39,658,101 

    

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้ 411,875  -  411,875  - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย -  2,849,688        -  2,849,688 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 332,055  232,054  332,055  232,054 

 743,930  3,081,742  743,930  3,081,742 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 59,708,927  62,270,679  35,412,457  36,576,359 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่

1 มกราคม 

2555 

รายการทีรั่บรู้ 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

(ดูหมายเหตุข้อ 30) 

รายการทีรั่บรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอืน่ 

ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 

2555 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,641,387  (38,629)  -  1,602,758 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 36,410,009  (2,890,814)  -  33,519,195 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้ 421,360  (421,360)     -  - 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,156,988        (150,911)  -  1,006,077 

สินทรัพยอ่ื์น 28,357  -  -  28,357 

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 25,694,320  (1,397,850)  -  24,296,470 

 65,352,421  (4,899,564)  -  60,452,857 
        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้ -  411,875  -  411,875 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผือ่ขาย 2,849,688  -  (2,849,688)  - 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

    สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

232,054 
 

 

100,001 
 

 

- 
 

 

332,055 

 3,081,742  511,876  (2,849,688)  743,930 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 62,270,679  (5,411,440)  2,849,688  59,708,927 
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 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่

1 มกราคม 

 2554 

รายการทีรั่บรู้ 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

(ดูหมายเหตุข้อ 30) 

รายการทีรั่บรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอืน่ 

ณ วนัที ่

31 ธันวาคม  

2554 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,466,581  (825,194)  -  1,641,387 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 62,711,869  (26,301,860)  -  36,410,009 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้ 494,640  (73,280)  -  421,360 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,346,845  (6,189,857)  -  1,156,988 

สินทรัพยอ่ื์น 42,536  (14,179)  -  28,357 

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 41,084,084  (15,389,764)  -  25,694,320 

 114,146,555  (48,794,134)  -  65,352,421 

        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผือ่ขาย 3,220,638  -  (370,950)  2,849,688 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

   สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

198,082 
 

 

33,972 

 

 

 

- 
 

 

232,054 

 3,418,720  33,972  (370,950)  3,081,742 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 110,727,835  (48,828,106)  370,950  62,270,679 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่

1 มกราคม  

2555 

รายการทีรั่บรู้ 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

(ดูหมายเหตุข้อ 30) 

รายการทีรั่บรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอืน่ 

ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 

2555 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 1,641,387  (38,629)  -  1,602,758 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 36,410,009  (2,890,814)  -  33,519,195 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้ 421,360  (421,360)  -  - 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,156,988  (150,911)  -  1,006,077 

สินทรัพยอ่ื์น 28,357  -  -  28,357 

 39,658,101  (3,501,714)  -  36,156,387 

        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้ -  411,875  -  411,875 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผือ่ขาย 2,849,688  -  (2,849,688)  - 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ        

  สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 232,054  100,001  -  332,055 

 3,081,742  511,876  (2,849,688)  743,930 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 36,576,359  (4,013,590)  2,849,688  35,412,457 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่

1 มกราคม  

2554 

รายการทีรั่บรู้ 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

(ดูหมายเหตุข้อ 30) 

รายการทีรั่บรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอืน่ 

ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 

 2554 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 2,466,581  (825,194)  -  1,641,387 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 62,711,869  (26,301,860)  -  36,410,009 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพื่อคา้ 494,640  (73,280)  -  421,360 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,346,845  (6,189,857)  -  1,156,988 

สินทรัพยอ่ื์น 42,536         (14,179)  -  28,357 

 73,062,471  (33,404,370)  -  39,658,101 

        

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผือ่ขาย 3,220,638  -  (370,950)  2,849,688 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

  สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

198,082 
 

 

33,972 
 

 

- 
 

 

232,054 

 3,418,720  33,972  (370,950)  3,081,742 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 69,643,751  (33,438,342)  370,950  36,576,359 

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยใหล้ดลงจาก

ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นตน้ไป ดงันั้นบริษทัจึงไดป้รับปรุงสินทรัพย์

และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยปรับปรุงกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูหมายเหตุขอ้ 30) 

และกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 
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13. สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพือ่ขาย - สุทธิ 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 

2555 

บาท 

 

ณ วนัที ่

31 ธันวาคม 

 2554 

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 ้และหน้ีจากเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงในขณะน้ี

บริษทัอยูใ่นระหวา่งการจดัหาผูซ้ื้อ 

14. สินทรัพย์อืน่ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 250,100  31,986  242,920  - 

ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ 109,712  110,876  106,194  107,294 

ค่าบาํรุงรักษาจ่ายล่วงหนา้ 147,138  123,539  -  - 

เงินมดัจาํอ่ืน 557,002  557,002  194,627  194,627 

ลูกหน้ีค่าธรรมเนียมและบริการจดัการกองทุนรวมคา้งรับ 787,725  591,226  -  - 

ผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคา้งรับจากบริษทัร่วม        

(ดูหมายเหตุขอ้ 35) -  70,000,000  -  70,000,000 

ภาษีเงินไดร้อรับคืน 773,414  639,305  170,605  62,393 

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 3,717,698  3,175,902  -  - 

อ่ืนๆ 792,507  1,382,977  634,913  499,787 

รวม 7,135,296  76,612,813  1,349,259  70,864,101 
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15. ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน        

หลงัออกจากงาน 1,594,435  2,702,409  766,691  2,101,079 

การลาพกัร้อนประจาํปีท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทน 399,820  441,657  169,256  262,952 

 1,994,255  3,144,066  935,947  2,364,031 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีโครงการ ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติั

คุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จาํนวนท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 411,245  390,823  208,884  200,141 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 76,188  88,907  52,135  73,113 

 487,433  479,730  261,019  273,254 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาของภาระผกูพนัผลประโยชน์        

ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2,702,409  2,222,679  2,101,079  1,827,825 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 411,245  390,823  208,884  200,141 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 

ผลประโยชน์จ่าย 

76,188 

(1,595,407) 

 88,907 

- 

 52,135 

 (1,595,407) 

 73,113 

- 

ยอดยกไปของภาระผกูพนัผลประโยชน์        

ของพนกังานหลงัออกจากงาน 1,594,435  2,702,409  766,691  2,101,079 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผกูพนั

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(ร้อยละต่อปี) 

ข้อสมมตฐิานทางการเงนิ  

อตัราคิดลด  4.0 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 10.0 - 20.0  

ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 5.0 - 7.0  
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16. หนีสิ้นอืน่ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 287,923  4,447,449  168,574  4,365,599 

ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 202,294  188,695  189,536  188,695 

เจา้หน้ีอ่ืน 8,581,636  7,006,417  8,050,941  6,355,376 

เงินคืนทุนท่ีผูถื้อหุน้ยงัไม่ไดน้าํเชค็ไปข้ึนเงิน        

(ดูหมายเหตุขอ้ 17) 1,041,377  1,064,066  1,041,377  1,064,066 

อ่ืนๆ 5,607,936  5,165,103  5,256,275  4,823,444 

รวม 15,721,166  17,871,730  14,706,703  16,797,180 

17. ทุนเรือนหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553 มีมติดงัน้ี 

(1) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัจากเดิม 833,895,131 

บาท เป็น 416,947,565 บาท โดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทัจาก 1 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 

บาทต่อหุน้ เพื่อคืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(2) อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจด

ทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัโดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทั 

นอกจากน้ี บริษทัไดป้รับลดมูลค่าหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 20,295,000 หุน้ 

ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10,147,500 บาท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน

และทุนท่ีออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ โดยไดโ้อนกลบัสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวน 

10,147,500 บาท เป็นกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ดงักล่าว และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2553  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554  มีเงินคืนทุนท่ีผูถื้อหุน้รับไปแลว้แต่ยงัมิไดน้าํเช็คไปข้ึนเงินจาํนวน 

1,041,377 บาท และ 1,064,066  บาท ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินอ่ืนในงบแสดง

ฐานะการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 16) 
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เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2554 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัลดทุนท่ี

ชาํระแลว้โดยการตดัหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวน 11,207,900 หุน้ ท่ีไม่สามารถจาํหน่ายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยไดใ้นช่วงเวลาท่ีกาํหนด และเม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุน

ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

บริษทัรับรู้ผลต่างจาํนวน 11.97 ลา้นบาท จากการลดทุนตามมูลค่าท่ีตราไวร้าคาหุน้ละ 0.5 บาท โดยการ

ตดัหุน้ทุนซ้ือคืนในราคาซ้ือถวัเฉล่ียหุน้ละ 1.57 บาท ไวภ้ายใตร้ายการ “ส่วนเกินมูลค่าหุน้ทุนซ้ือคืน ” 

ในส่วนของเจา้ของ 

เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั

จาํนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 411,343,616 บาท เป็นจาํนวน 511,343,616 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 200,000,000 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อจดัสรร

ดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 80,000,000 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทั  ในอตัราจดัสรร 10.170001 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ 

(2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 120,000,000 หุน้มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยูใ่นอตัราจดัสรร 

6.780001 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่  โดยเศษของหุน้ใหปั้ดท้ิงในราคาหุน้ละ 0.50 บาท 

และอนุมติัแกไ้ข เพิ่มเติม หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัดงักล่าว 

จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนขา้งตน้ บริษทัไดรั้บทุนท่ีชาํระแลว้ดงัน้ี 

(1) จากการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัจาํนวน 79,932,217 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

เป็นจาํนวน 39,966,109 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 

(2) จากการจาํหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั จาํนวน 120,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวน 60,000,000 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บนัทึกไวเ้ป็นเงินรับล่วงหนา้

ค่าหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 

5 มกราคม 2555 
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีค่าจองซ้ือหุน้ส่วนเกินรอจ่ายคืนผูถื้อหุน้ จาํนวน 5,341 บาท 

ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 : 

31,919,794 บาท แสดงเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน) 

นอกจากน้ี ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดจ้าํหน่ายหุน้ ทุนซ้ือคืนคืนสู่ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 9,087,100 หุน้ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 6/2552 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2552 ซ่ึงกาํหนดราคาจาํหน่ายไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉล่ีย 5 วนัทาํการซ้ือขาย

ก่อนหนา้ มูลค่ารวม 10.57 ลา้นบาท โดยมีส่วนตํ่ามูลค่าจากการจาํหน่ายหุน้ซ้ือคืนจาํนวน 3.68 ลา้นบาท 

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม คาํนวณดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

 
สําหรับปีส้ินสุด 

วนัที ่31 ธันวาคม 

 2555  2554 

 หุ้น  หุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัยกมา 902,619,448  833,895,131 

หกั  หุน้ทุนซ้ือคืนยกมา  -  (20,295,000) 

บวก  หุน้ปันผล (ดูหมายเหตุขอ้ 19) -  79,932,217 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกยกมา 902,619,448  893,532,348 

บวก หุน้ทุนซ้ือคืนออกจาํหน่ายถวัเฉล่ียถัว่นํ้าหนกัในระหวา่งงวด -  269,118 

บวก หุน้สามญัเพ่ิมเติมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกในระหวา่งงวด         118,688,525  - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 

1,021,307,973 

  

893,801,466 
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มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ซ่ึงคาํนวณโดยการหารส่วนของบริษทัใหญ่

ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้สุทธิดว้ยจาํนวนหุน้ทุนซ้ือคืน ณ วนัส้ินงวดท่ีรายงาน มีมูลค่าดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (บาทต่อหุน้) 1.75  1.93  1.76  2.00 

18. หุ้นทุนซ้ือคนื 

18.1 การเปล่ียนแปลงของหุน้ทุนซ้ือคืนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี  

 (ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : ไม่มีหุน้ทุนซ้ือคืน) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 

 ยกมาต้นงวด  ซ้ือเพิม่เติม  ออกจําหน่ายใหม่  ยกเลกิ/ตัดหุ้น  คงเหลอืปลายงวด 

     (ราคาทุน)  (ราคาทุน)   

     (ดูหมายเหตุข้อ 17)  (ดูหมายเหตุข้อ 17)   

จาํนวนหุน้ (หุน้) 20,295,000  -  (9,087,100)  (11,207,900)  - 

จาํนวนเงิน (บาท) 31,824,872  -  (14,249,608)       (17,575,264)  - 

18.2 การเปล่ียนแปลงของส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี  

 (ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : ไม่มีหุน้ทุนซ้ือคืน) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 

 ยกมาต้นงวด  เพิม่ขึน้  ลดลง  คงเหลอืปลายงวด 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน -  หุน้สามญั 15,518,880  -  (15,518,880)  - 
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19. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ของบริษทั มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

51.11 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายปันผลเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 

เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 มีมติอนุมติัใหจ่้ายปันผล โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

- หุน้ปันผลท่ีอตัรา 10.170001 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล เทียบเท่ากบั 0.04916420054 บาท

ต่อหุน้ รวมทั้งส้ิน 79,932,217 หุน้ หรือ 39.97 ลา้นบาท 

- เงินปันผลท่ีอตัรา 0.00546268890 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 4.44 ลา้นบาท 

บริษทัไดจ่้ายปันผลทั้งหมดเป็นจาํนวน 44.41 ลา้นบาท แลว้เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2554 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2554 มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผล สาํหรับ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

20. การจัดการส่วนทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเน่ืองของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนได้เสียอ่ืน 

รวมถึงเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม  

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุน และส่วนของเจา้ของใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์อง

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 

อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและ

ส่วนของเจา้ของตามเกณฑด์งักล่าว  เน่ืองจาก บริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือ ขายล่วงหนา้เป็นการ

ชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1 และขอ้ 35) 

21.  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขาย

หุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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22. ทุนสํารองตามกฎหมาย  

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ย

ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สาํรองน้ีจะมีมูลค่า 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัมีสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 21  ของทุนจดทะเบียน 

23. สํารองหุ้นทุนซ้ือคนื 

ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัอาจซ้ือหุน้คืนเพื่อบริหาร

ทางการเงินเม่ือบริษทัมีกาํไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุน้คืนนั้นไม่เป็นเหตุใหบ้ริษทั

ประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งน้ีตามบนัทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี 756/2547 และจดหมายของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ก.ล.ต. ชส. (ว) 2/2548 ลงวนัท่ี 14 

กมุภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกบัการซ้ือหุน้คืน ไดก้าํหนดหลกัเกณฑส์าํหรับการซ้ือหุน้คืนโดยจะซ้ือคืนได ้          

ไม่เกินวงเงินกาํไรสะสมและใหบ้ริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือ

หุน้คืนจนกวา่จะมีการจาํหน่ายหุน้ท่ีซ้ือคืนไดห้มดหรือบริษทัลดทุนท่ีชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุน้ซ้ือคืนท่ี

จาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี นอกจากน้ี ตามหนงัสือของสภาวิชาชีพท่ี ส.สวบช. 016/2548 ลงวนัท่ี 4 

กมุภาพนัธ์ 2548 กาํหนดใหบ้ริษทัท่ีมีการซ้ือหุน้คืนตอ้งมีกาํไรสะสมไม่นอ้ยกวา่มูลค่าหุน้ซ้ือคืนท่ียงัคง

เหลืออยูใ่นบญัชี และกรณีท่ีนาํกาํไรสะสมไปจ่ายเงินปันผล กาํไรสะสมหลงัการจ่ายเงินปันผลตอ้งมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่หุน้ซ้ือคืนท่ีคงเหลืออยูใ่นบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดโ้อนกลบักาํไรสะสมจดัสรรสาํหรับหุน้ทุนซ้ือคืนทั้งหมด เป็นจาํนวน 

31.82 ลา้นบาท หลงัจากท่ีไดต้ดัหุน้ทุนซ้ือคืนและออกจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 18) 

24. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 5,245,946  -  5,245,946  - 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม 

และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 

9,888,052 

 

7,238,858 

  

- 

  

- 

รวม 15,133,998  7,238,858  5,245,946  - 
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25. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ        

กองทุนส่วนบุคคล การจดัการกองทุนรวม 

และธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

500,000 

  

500,000 

  

- 

  

- 

อ่ืนๆ  4,619,936  4,063,927  115,052  - 

รวม 5,119,936  4,563,927  115,052  - 

26. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง

เป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2555 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 และวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ตามลาํดบั ค่าตอบแทน

กรรมการสาํหรับปี 2554 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 28 

เมษายน 2554 และวนัท่ี 26 เมษายน 2554 ตามลาํดบั 

27. ค่าใช้จ่ายอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่ารับรอง 125,525  353,373  89,960  220,795 

ค่าใชจ่้ายดา้นประชาสมัพนัธ์ 1,039,333  2,173,836  51,440  688,977 

ค่าใชจ่้ายเดินทาง 1,533,418  1,333,279  1,397,784  1,150,396 

ค่าใชจ่้ายตลาดหลกัทรัพย ์ 2,912,687  2,766,676  2,912,687  2,766,676 

ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน 776,533  697,021  300,209  189,721 

ค่าภาษีอากร  95,299  141,682  80,504  15,467 

ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 86,345  2,680,269  86,345  2,680,269 

อ่ืนๆ 4,329,727  4,529,414  1,584,647  2,856,921 

รวม 10,898,867  14,675,550  6,503,576  10,569,222 
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28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีสมคัร

เป็นสมาชิกของกองทุนโดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึง และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบ

ใหอี้กส่วนหน่ึง ซ่ึงกองทุนสาํรองเล้ียงชีพของบริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลเป็นผูจ้ดัการกองทุน ตามพระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

เป็นจาํนวนเงิน 0.5 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัยอ่ยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.4 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

29. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ         

เงินลงทุนในตราสารทุน (3,768,491)  (4,245,506)  (3,768,491)  (4,245,506) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  21,399,729  29,743,735 

รวม (3,768,491)  (4,245,506)  17,631,238  25,498,229 

 

30. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (ดูหมายเหตุขอ้ 12) (5,411,440)  (48,828,106)  (4,013,590)  (33,438,342) 

รวม (5,411,440)  (48,828,106)  (4,013,590)  (33,438,342) 
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การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 97,196,256  69,375,418  56,627,848  105,491,450 

อตัราภาษี 23%  30%  23%  30% 

ผลคูณของกาํไรก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา        

ภาษีเงินได ้– ค่าใชจ่้าย (22,355,139)  (20,812,625)  (13,024,405)  (31,647,435) 

ผลกระทบจากอตัราภาษีท่ีลดลงจากร้อยละ 23 เป็น        

ร้อยละ 20 (1,882,701)  -  (2,092,378)  - 

ผลกระทบจากอตัราภาษีท่ีลดลงจากร้อยละ 30 เป็น        

ร้อยละ 23 และร้อยละ 20 -  (29,045,726)  -  (16,198,566) 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 21,681,373  16,017,287  13,958,166  19,010,201 

ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (4,236,182)  (12,698,667)  (4,236,182)  (2,314,167) 

ผลกระทบของขาดทุนสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,381,209  (2,288,375)  1,381,209  (2,288,375) 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (ดูหมายเหตุขอ้ 12) (5,411,440)  (48,828,106)  (4,013,590)  (33,438,342) 

31. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั

โดยการมีผูถื้อหุน้และ/หรือมีกรรมการร่วมกนั ฝ่ายจดัการเห็นวา่นโยบายการกาํหนดราคากบับุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ชร้าคาซ่ึงต่อรองกนัอยา่งอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 

รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

146บริษทัย่อย         

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  -  19,186,383  15,586,112 

เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย        

 (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1) -  54,898,544  -   54,898,544 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย 384,427,848  -  384,427,848  - 

ค่าบริการจดัการกองทุนส่วนบุคคลคา้งจ่าย 

 

-  -  69,365  - 

147บริษทัร่วม        

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 1,207,321,146  1,159,348,495  1,087,504,850  1,087,504,850 

ลูกหน้ีค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 35) -  70,000,000  -  70,000,000 

เจา้หน้ีอ่ืน 223,572  465,862  223,572  465,862 

        บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทัทีม่กีรรมการร่วมกนั        

Thanh Cong Securities Company J.S.C.        

เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1) 88,552,538  84,783,969  88,552,538  84,783,969 

ลูกหน้ีอ่ืน 161,389  -  161,389  - 

Quam Limited.        

     ค่าใชจ่้ายอ่ืนคา้งจ่าย 16,865  -  16,865  - 

Quam Securities Company Limited 

     ค่าท่ีปรึกษาคา้งจ่าย 

 

92,754 

  

- 

  

92,754 

  

- 
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รายการคา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 

2554 มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับปีส้ินสุด  สําหรับปีส้ินสุด  

 วนัที่ 31 ธันวาคม  วนัที่ 31 ธันวาคม   

 2555  2554  2555  2554  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษทัย่อย          

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  

โซลาริส จาํกดั 

     

 

   

ลงทุนในหุน้สามญั -  - 

 

 

 

25,000,000  21,000,000 

 

2555 : จาํนวน 2.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 

10 บาท 

2554 : จาํนวน  2.1 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 

10 บาท 

     ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนรวม 

         ท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย 

     ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหาร 

         โดยบริษทัยอ่ย 

     รายจ่ายค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล  

 

 

 

40,650,105 

 

380,992,963 

- 

  

- 

 

- 

- 

  

40,650,105 

 

380,992,963 

104,538 

  

- 

 

- 

- 

 

ตามราคามูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

 

ตามมูลค่าเงินลงทุน 

ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสญัญาร้อยละ 0.2 

ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย ์

สุทธิของกองทุน 

บริษทัร่วม         

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั         

รายจ่ายค่าบริการ 1,800,000  1,800,000  1,800,000  1,800,000 ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา 150,000บาท

ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 32.1) 

รายจ่ายค่าเช่า 594,036  594,036  594,036  594,036 ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา 49,503 บาทต่อ

เดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 32.2) 

ค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจ 

 

-  70,000,000  -  70,000,000 ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา  

(ดูหมายเหตุขอ้ 35) 

ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 5,245,946  -  5,245,946  - ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญาในอตัรา 

        ร้อยละ 15 ของรายได ้

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทัที่มีกรรมการร่วมกนั         

Quam Limited         

ค่าเช่าสาํนกังาน 

 

 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 

- 

 

 

   192,757 

   573,418 

 

 

- 

 - 

 

 

   192,757 

 573,418 

 

 

- 

ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา HKD 

22,941 ต่อเดือน  

(ดูหมายเหตุขอ้ 32.4) 

ตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

Quam  Securities Company Limited 

ค่าท่ีปรึกษาจ่าย 

บริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั  

 

92,754 

  

- 

  

92,754 

  

- 

 

ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

 (มหาชน)         

 เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สีย         

     ในบริษทัยอ่ยบางส่วน -  -  -  7,681,200 จาํนวน 3.7 ลา้นหุน้ หุน้ละ 2.076 บาท 

(ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

         

รายการระหว่างบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ี 18,000  216,000  -  - อตัราตามสญัญาท่ีตกลงกนั 18,000 บาท  

        ต่อเดือน และยกเลิกสญัญา 

        ตั้งแต่ ก.พ. 2555 เป็นตน้ไป 

ค่าธรรมเนียมตวัแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย 881,888  618,772  -  - อตัราตามสญัญาท่ีตกลงกนั 

ค่าบริการจดัการ 3,540,000  840,000  -  - อตัราตามสญัญาท่ีตกลงกนั ดงัน้ี 

        ปี 2554 จาํนวน 25,000 บาท ต่อเดือน 

        ตั้งแต่ พ.ย. 2554 เป้นตน้มาปรับเป็น 

        295,000 บาทต่อเดือน 
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ กิจการท่ี เก่ียวขอ้งกนั” มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปีส้ินสุด   สําหรับปีส้ินสุด  

 วนัที ่31 ธันวาคม  วนัที ่31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,876,345  9,892,850  4,772,975  5,863,900 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 379,296  380,792  247,952  261,013 

รวม 8,255,641  10,273,642  5,020,927  6,124,913 

32. ภาระผูกพนั  

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

32.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสญัญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อให้

บริษทัดงักล่าวใหบ้ริการบริหารจดัการ สาํหรับงานดา้นบญัชี งานดา้นปฏิบติัการ งานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศรวมถึงการพฒันาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและงานสนบัสนุนดา้นเทคนิค 

งานดา้นกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย งานดา้นบริหารบุคคล งานดา้นธุรการทัว่ไปและงานบริหาร

จดัการทัว่ไปในกิจการ สญัญามีอาย ุ1 ปี และใหมี้ผลบงัคบัใชต้่อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สญัญา

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสญัญาใหคู่้สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาของสญัญาในแต่ละคราวนั้น  โดยบริษทัจะตอ้งจ่าย

ค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 

32.2 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสญัญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อเช่าช่วงพื้นท่ี

ชั้น 16 (หอ้ง 1601) ของอาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ เพื่อใชเ้ป็นสาํนกังานของบริษทั ระยะเวลาการเช่า

นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2553 โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 

49,503 บาท และบริษทัไดต่้อสญัญาไปจนถึง 31 มกราคม 2556 

32.3 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2552 บริษทัทาํสญัญากบับริษทั Quam Limited โดยบริษทัคู่สญัญาจะใหสิ้ทธิ

บริษทัเช่าพื้นท่ีสาํนกังานในประเทศฮ่องกง สญัญาดงักล่าวมีอาย ุ6 เดือนเร่ิมตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2552 

ถึง 18 เมษายน 2553 และต่อสญัญาอตัโนมติัอีกคราวละหน่ึงเดือน บริษทัจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 

22,941 เหรียญฮ่องกง ทั้งน้ีบริษทัไดย้กเลิกสญัญาดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2554 
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32.4 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2555 บริษทัทาํสญัญากบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สญัญามีอาย ุ1 ปี ส้ินสุด

วนัท่ี 17 ตุลาคม 2556 และต่อสญัญาอตัโนมติัคราวละหน่ึงปี บริษทั ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในอตัรา

ท่ีตกลงกนัตามสญัญาในอตัราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

รายการกบัคู่สญัญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ  

32.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคาร 

อุปกรณ์สาํนกังาน และยานพาหนะ ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคตดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554 

 ล้านบาท  ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 2.0  2.0 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3.6  1.1 

รวม 5.6  3.1 

32.6  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนั ซ่ึงออกโดยธนาคารแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 

2.26 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัการขอใชโ้ทรศพัท ์(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 : ไม่มี) 

33. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิหรือภูมิศาสตร์ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจดา้นนายหนา้คา้หลกัทรัพยแ์ละใหบ้ริการ  และบริษทัยอ่ยดาํเนิน

กิจการหลกัดา้นหลกัทรัพยแ์ละใหบ้ริการบริหารทรัพยสิ์นเป็นหลกั โดยดาํเนินธุรกิจในส่วนงาน

ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นจึงมิไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ

หรือภูมิศาสตร์ 
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34. การบริหารความเส่ียง 

34.1 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทั 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 18/2549 เร่ือง “การดาํรง

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” กาํหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยด์าํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

เม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ ไม่นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาท และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซ้ือขายสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

เม่ือส้ินวนัทาํการใด  ๆไม่นอ้ยกวา่ 25 ลา้นบาทและไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป และ

ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัไดห้ยดุการประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ประเภทดงักล่าว และไดมี้หนงัสือแจง้ความประสงคด์งักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ใหบ้ริษทัดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนั

ทาํการใดๆ ตามท่ีกาํหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 

นอกจากน้ี ตามขอ้บงัคบัสมาชิกของสาํนกัหกับญัชี ( ประเทศไทย) จาํกดั (“สาํนกัหกับญัชี”) 

หมวด 300 “สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของสมาชิกสามญั” กาํหนดใหส้มาชิกสามญัตอ้งมี

ส่วนของเจา้ของไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกท่ีทาํธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพนัธ์ 

อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

และส่วนของเจา้ของตามเกณฑด์งักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้

เป็นการชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 

ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กข. 7/2551 เร่ือง การ

กาํหนดทุนจด ทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ของบริษทัหลกัทรัพย ์กาํหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึง

บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขาย

หลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ีหรือการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน 

มีทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาทตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป 

โดยบริษทัไดด้าํเนินการเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดงักล่าวแลว้ 
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บริษทัยอ่ย 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กน.20/2552 เร่ือง “การดาํรงความ

เพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดัการ” กาํหนดใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม  บริษทัจดัการ

กองทุนส่วนบุคคล ซ่ึง จดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ได้

จดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ดาํรงส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทน.42/2552 เร่ือง 

“การทาํประกนัภยัความรับผดิของบริษทัจดัการและขอ้กาํหนดสาํหรับบริษทัจดัการในการดาํรงความ

เพียงพอของเงินกองทุน” กาํหนดใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม  บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล

ซ่ึงจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ได้จดัการกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ มีระดบัเตือนภยัอยูท่ี่ 30 ลา้นบาท 30 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในกรณีท่ี

บริษทัไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัไดต้ามท่ีกาํหนด บริษทัจะตอ้งรายงาน

ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อใหมี้

ส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ระดบัเตือนภยัดงักล่าว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 งบการเงินของบริษทัยอ่ยแสดงส่วนของเจา้ของจาํนวน 

25.46 ลา้นบาท และ 20.78 ลา้นบาท ตามลาํดบัซ่ึงตํ่ากวา่ระดบัเตือนภยัท่ีกาํหนด โดยบริษทัยอ่ย

ไดร้ายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์  (“ก.ล.ต.) แลว้เม่ือ

วนัท่ี 8 มกราคม 2556 เก่ียวกบัความคืบหนา้แผนการปรับปรุงเพื่อใหมี้ ส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ 

30 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 7/2555 ของบริษทัยอ่ย 

มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 7.5 ลา้นบาท การเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวเป็นไปตามมติท่ี

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2555 ของบริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 7.5 

ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2556 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบัสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั

แลว้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2556 (ดูหมายเหตุขอ้ 36)  

นอกจากน้ี บริษทัไดอ้อกหนงัสือรับรองใหแ้ก่บริษทัยอ่ยลงวนัท่ี 31 มกราคม 2556 เพื่อยนืยนัวา่

จะใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินแก่บริษทัยอ่ยอยา่งต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 12 เดือน

นบัตั้งแต่วนัท่ีในหนงัสือรับรองดงักล่าว เพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยสามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้าม

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี  

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงนิสุทธิ 

 เมื่อ  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   

 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  215  -  -  36  -  251 

ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  264 

เงินลงทุน - สุทธิ -  133  -  -  138  -  271 

รวม -  348  -  -  174  264  786 

 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงนิสุทธิ 

 เมื่อ  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   

 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 220  10  -  -  120  -  350 

ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  264 

เงินลงทุน - สุทธิ -  -  -  -  143  -  143 

รวม 220  10  -  -  263  264  757 

 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงนิสุทธิ 

 เมื่อ  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   

 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  200  -  -  32  -  232 

ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  264 

เงินลงทุน - สุทธิ -  133  -  -  138  -  271 

รวม -  333  -  -  170  264  767 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมือทางการเงนิสุทธิ 

 เมื่อ  ภายใน      ไม่มี  ลูกหนี ้   

 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  กาํหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 220  -  -  -  118  -  338 

ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  264 

เงินลงทุน - สุทธิ -  -  -  -  143  -  143 

รวม 220  -  -  -  261  264  745 

34.2 ความเส่ียงท่ีสาํคญัของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงิน

ประเภทตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็กาํไรหรือ

เพื่อการคา้ 

34.2.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะ

เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555   

 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมอืทางการเงินสุทธิ   

 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกาํหนดของสัญญา   

 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบีย้  เมือ่  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี้  ไม่ม ี   อตัราลอยตัว อตัราคงที ่

 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21  -  215  -  -  -  15  251 0.60 -2.50 2.61 – 3.00 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  -  264 - - 

เงินลงทุน – สุทธิ -  -  47  -  -  -  224  271 - - 

รวม 21  -  262  -  -  264  239  786   

 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554   

 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมอืทางการเงินสุทธิ   

 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกาํหนดของสัญญา   

 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบีย้  เมือ่  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี้  ไม่ม ี   อตัราลอยตัว อตัราคงที ่

 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15  220  10  -  -  -  105  350 0.60 – 1.75 3.12 – 4.00 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  -  264 - - 

เงินลงทุน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  143  143 - - 

รวม 15  220  10  -  -  264  248  757   
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ   

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555   

 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมอืทางการเงินสุทธิ   

 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกาํหนดของสัญญา   

 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบีย้  เมือ่  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี้  ไม่ม ี   อตัราลอยตัว อตัราคงที ่

 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 18  -  200  -  -  -  14  232 0.60 – 2.50 2.61 – 2.80 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  -  264 - - 

เงินลงทุน - สุทธิ -  -  47  -  -  -  224  271 - - 

รวม 18  -  247  -  -  264  238  767   

 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ   

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554   

 ยอดคงเหลอืของเคร่ืองมอืทางการเงินสุทธิ   

 ระยะเวลาคงเหลอืก่อนครบกาํหนดของสัญญา   

 หรือก่อนกาํหนดอตัราใหม่ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อตัราดอกเบีย้  เมือ่  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี้  ไม่ม ี   อตัราลอยตัว อตัราคงที ่

 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13  220  -  -  -  -  105  338 0.60 – 1.75 3.12 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  264  -  264 - - 

เงินลงทุน - สุทธิ -  -  -  -  -  -  143  143 - - 

รวม 13  220  -  -  -  264  248  745   

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยท์างการเงินเฉล่ียของบริษทัสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

ชนิดท่ีมีดอกเบ้ียแสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทน 

ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 300,836,185 8,430,036 2.80 

เงินฝากในสถาบนัการเงิน 6,250,000 224,877 3.60 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 57,319,704 1,389,749 2.42 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,124,261 - - 

    

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทน 

ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 238,095,427 6,025,886 2.53 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,911,273 - - 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทน 

ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 

284,529,595 

57,319,704 

8,010,339 

1,389,749 

2.82 

2.42 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,124,261 - - 

    

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 

เคร่ืองมอืทางการเงนิ ยอดคงเหลอืถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัราผลตอบแทน 

ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225,033,212 5,742,753 2.55 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,911,273 - - 

34.2.2 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 

ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บความเสียหาย 

อนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีคู่สญัญาของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระ

ผกูพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินได ้สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย

ไม่ไดมี้ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัมากและมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตาม

บญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินหกัดว้ยสาํรองเผือ่ขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะ

การเงิน  
 

34.2.3 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 

34.2.4 ความเส่ียงดา้นสภาวะตลาด 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจจะมี

ผลทาํใหมู้ลค่าเงินลงทุนของบริษทัลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั อยา่งไรกต็าม บริษทัไดมี้การ

จดัการความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยกาํหนดใหมี้หน่วยงานใน

การติดตามและควบคุมความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามท่ีนโยบายของบริษทักาํหนดไว้ 
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34.2.5  มูลค่ายติุธรรม 

ในการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรม  ดงันั้นมูลค่า

ยติุธรรมท่ีประมาณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึง

จาํนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาด

และ/หรือวิธีการประมาณท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อมูลค่ายติุธรรมท่ี

ประมาณข้ึน บริษทัใชว้ิธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายติุธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ถือ

ตามจาํนวนท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินดงักล่าวเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระยะสั้นและมูลค่าไม่เปล่ียนแปลงไปตาม

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ยกเวน้ มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณของเงินลงทุน  

ซ่ึงเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย มูลค่ายติุธรรมถือตามราคาท่ี 

ซ้ือขายกนัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพย์

จดทะเบียน  มูลค่ายติุธรรมประมาณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบกาํหนด

มูลค่ายติุธรรมประมาณโดยวิธีการหาส่วนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอตัราดอกเบ้ีย

ปัจจุบนัและระยะเวลาท่ีจะถือจนครบกาํหนด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินไม่แตกต่างจากราคาตามบญัชีอยา่งมีสาระสาํคญั   

35. การโอนธุรกจิ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินใหแ้ก่

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการโอน

ธุรกิจรวมเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บชาํระในเบ้ืองตน้จาํนวน 300 ลา้นบาท ส่วนอีก 

200 ลา้นบาท จะไดรั้บชาํระตามสดัส่วนภายในระยะเวลา 3 ปี ข้ึนอยูก่บักาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี  

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) ของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ในปี 2552 ถึงปี 

2554 และบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการโอนลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินตาม

มูลค่า ณ วนัโอน 
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดบ้นัทึกกาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมส่วนสุดทา้ย

จาํนวน 70 ลา้นบาท และบนัทึกผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคา้งรับจากบริษทัร่วมดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2555 บริษทัไดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวเรียบร้อยแลว้  โดยเม่ือส้ินสุดปี 2554 

บริษทัรับรู้ค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัร่วมสามารถทาํกาํไร

ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ไดต้าม

เง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมในงบการเงินรวมตามสดัส่วนการถือหุน้ของบุคคลภายนอก

ในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ 

“กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่าวเป็นรายได ้เม่ือบริษทัมีสดัส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วม

ลดลง และเม่ือบริษทัร่วมคาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขายสินทรัพยท่ี์รับโอนจากบริษทัออกไป ใหก้บั

บุคคลภายนอก การเคล่ือนไหวของกาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ในงบการเงินรวมสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 กาํไรจากการโอนธุรกจิ 

 ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้ 

 สําหรับปีส้ินสุด 

 วนัที ่31 ธันวาคม 

 2555  2554 

 ล้านบาท  ล้านบาท 

ยอดตน้งวด 163.09  136.95 

บวก กาํไรรอรับรู้จากการรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่    

บริษทัร่วมเพ่ิมเติมในระหวา่งงวด -  34.61 

หกั รับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมเพ่ิมเติม    

เน่ืองจากการคาํนวณค่าเส่ือมราคา และการขาย    

สินทรัพยท่ี์รับโอนบางส่วนออกไปใหก้บับุคคลภายนอก (6.99)  (8.47) 

ยอดปลายงวด 156.10  163.09 

สืบเน่ืองจากการโอนธุรกิจดงักล่าว บริษทัไดห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1)  
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36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

36.1 เม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7/2555 ของบริษทัยอ่ยมีมติให้

เรียกเกบ็เงินค่าหุน้เพิ่มทุน จากผูถื้อหุน้เดิมจาํนวน 7.5 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน

จาํนวน 0.75 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาหุน้ละ 10 บาท บริษทัยอ่ยไดรั้บ

ชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2556 และบริษทัยอ่ยไดแ้จง้เปล่ียนแปลงทุนท่ี

ชาํระแลว้กบัสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2556 

36.2 วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2556 ของบริษทัยอ่ยมีมติพิเศษ

อนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัและทุนท่ีชาํระแลว้จาก 192,000,000 บาท เป็น 105,600,000 บาท 

โดยการลดมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้จากมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 5.50 บาท เพื่อลดผลขาดทุน

สะสมของบริษทัยอ่ย และมีการอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัยอ่ย

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนและทุนท่ีชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 

18 กมุภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 ของบริษทัยอ่ยไดพ้ิจารณาอนุมติั

เร่ืองดงักล่าวแลว้  

37. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 
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	กรณีดังต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
	กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเงินสดเป็นบัญชีที่ลูกหนี...
	บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ลูกหนี้จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชำระและมูล...
	ทั้งนี้บริษัทตัดจำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการลูกหนี้จัดชั้นสูญดังกล่าว และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจำนวน
	ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
	ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
	ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทำให้สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่าหรือไม่ หากบริษัทพบว่ามีข้อบ่งชี้ดังกล่าว บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน...
	รายการกำไรและขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คำนวณโดยการเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	สินทรัพย์จัดเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป และสินทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน
	สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟ ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
	กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการจำหน่าย
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม
	ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ดังนี้
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต รอตัดจ่าย บริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปีและเมื่อใดก็ตามที่มี ข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นอาจด้อยค่า และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
	4.13.1 สัญญาเช่าดำเนินงาน
	สัญญาเช่าซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยังคงอยู่กับผู้ให้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเช่า
	4.13.2 สัญญาเช่าการเงิน
	สัญญาเช่าซึ่งบริษัทได้รับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้สินที่จะต้องจ่าย ค่าเสื่อมราคา...
	5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตั๋วเงินระยะสั้นที่มีอายุ
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	7. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	ยอดต้นงวด
	หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
	หนี้สูญได้รับคืน
	หนี้สูญตัดบัญชี
	หลักทรัพย์เพื่อค้า
	หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า
	กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
	เงินลงทุนเพื่อค้า
	กำไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
	กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
	กำไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
	ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภท
	เงินลงทุนจากเพื่อค้าไปเป็นเผื่อขาย
	กำไรจากการขายส่วนได้เสีย
	ในบริษัทย่อยบางส่วน
	รวม
	เงินปันผล
	รวม
	ยอดยกมาต้นงวด

	8. เงินลงทุน - สุทธิ
	เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
	- จากการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
	- จากการขายเงินลงทุน
	ยอดคงเหลือสิ้นงวด

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
	หุ้นสามัญ

	9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
	งบการเงินรวม
	วิธีส่วนได้เสีย
	วิธีราคาทุน
	สิทธิการออกเสียง
	ทุนชำระแล้ว
	ประเภท
	ประเภท
	ชื่อบริษัท
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	หลักทรัพย์
	กิจการ
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	ที่ลงทุน
	2554
	2555
	2554
	2555
	2554
	2555
	2554
	2555
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	ร้อยละ
	ร้อยละ
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	บริษัทร่วม
	49.54
	49.54
	1,838
	1,838
	หุ้นสามัญ
	ธุรกิจหลักทรัพย์
	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	วิธีส่วนได้เสีย
	วิธีราคาทุน
	สิทธิการออกเสียง
	ทุนชำระแล้ว
	ประเภท
	ประเภท
	ชื่อบริษัท
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	หลักทรัพย์
	กิจการ
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	31 ธันวาคม
	ที่ลงทุน
	2554
	2555
	2554
	2555
	2554
	2555
	2554
	2555
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	ร้อยละ
	ร้อยละ
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	บริษัทร่วม
	1,838
	1,838
	หุ้นสามัญ
	ธุรกิจหลักทรัพย์
	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
	รวม – สุทธิ
	31 ธันวาคม 
	31 ธันวาคม 
	2554
	2555
	สำหรับปีสิ้นสุด
	วันที่ 31 ธันวาคม
	2554
	2555
	10. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ
	* ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเนื่องจากใบอนุญาตดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุ และบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าใบอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิแก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
	12. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
	14. สินทรัพย์อื่น
	ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย
	ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
	บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
	จำนวนที่บันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้
	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้
	ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังต่อไปนี้
	บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังกล่าว และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554  มีเงินคืนทุนที่ผู้ถือหุ้นรับไปแล้วแต่ยังมิได้นำเช็คไปขึ้นเงินจำนวน 1,041,377 บาท และ 1,064,066  บาท ตามลำดับ ซึ่งแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินอื่นในงบแสดงฐานะการเงิน (ดูหมายเหตุข้อ 16)
	เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 11,207,900 หุ้น ที่ไม่สามารถจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในช่วงเวลาที่กำหนด และเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2...
	บริษัทรับรู้ผลต่างจำนวน 11.97 ล้านบาท จากการลดทุนตามมูลค่าที่ตราไว้ราคาหุ้นละ 0.5 บาท โดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนในราคาซื้อถัวเฉลี่ยหุ้นละ 1.57 บาท ไว้ภายใต้รายการ “ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน” ในส่วนของเจ้าของ
	เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 411,343,616 บาท เป็นจำนวน 511,343,616 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ...
	และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว
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