
 

 

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2555 และ 2554 

“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการดําเนินงานของบริษัท 

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

เพือ่ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ตามกฎหมายวา่ดว้ย

บริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัที่ 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. ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

7.  ธุรกิจการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั เป็นบริษทัย่อยซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรั้บ

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประเภทการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีสาํนกังานใหญ่แห่งเดียว  
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัได้โอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จิ้นให้แก่

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั และบริษทัไดห้ยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ

ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 

ตามหนงัสืออนุมติัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ก.ล.ต.ธ.701/2552 

ต่อมา บริษทัไดรั้บอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาหยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

ไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 ตามหนงัสืออนุมติัของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ก.ล.ต.ธ.474/2554 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2554 
 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงสถานะเป็นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบ

ธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุน และอาจมีการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไม่เป็นการแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพย ์

เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

2.1 บริษทัจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง  

“งบการเงินระหวา่งกาล” และวธิีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และตามขอ้กาํหนด

ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กลต.”) ท่ี สธ/ข/น. 53/2553 

ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2553 เร่ือง “แบบงบการเงินสําหรับบริษทัหลกัทรัพย”์ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 เป็นตน้ไป  
 

2.2 สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2554 ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบ ไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  
 

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี        

31 ธนัวาคม 2554 ไดร้วมรายการของบริษทั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั 

ซ่ึงบริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75 ส่วนงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

2554 ไดร้วมรายการของบริษทั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงบริษทั

ถือหุน้อยูร้่อยละ 100 โดยไดต้ดัรายการระหวา่งกนั และยอดคงเหลือที่เป็นสาระสําคญัระหวา่งกนั

ออกแลว้ 
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นอกจากนั้น งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 และ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ยงัไดร้วมส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ซ่ึงไดม้าจากงบการเงิน

ของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 
 

2.3 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

มิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ที่น้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงิน

ระหว่างกาล ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวขา้งต้นจึงควรอ่านประกอบกับงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 
 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีให้เห็นการ

คาดการณ์ผลการดาํเนินงานเตม็ปี 
 

2.4  ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป บริษทัต้องอาศยัดุลยพินิจของ

ผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี

อาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวด รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้า่การประมาณการ

ของผูบ้ริหารไดพ้จิารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่าง

ไปจากประมาณการนั้น 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่อกใหม่และปรับปรุงใหม่ทีป่ระกาศแล้วแต่ยงัไม่มีผลบังคับใช้  

สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่

ท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป 

ดงัต่อไปน้ี  
 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (ประกาศออกภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 31 มนีาคม 2555) 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การตคีวามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่างเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม

ดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชนจ์ากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคา ท่ีตีราคาใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั

และบริษทัย่อยมาเร่ิมถือปฏิบตัิกบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยเมื่อมาตรฐานดงักล่าวมีผล

บงัคบัใช้ โดยฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เร่ิมใช้

มาตรฐานดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง “ภาษีเงินได”้ 

มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้

 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์ นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณในสาระสําคญั

เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

 

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋เงินระยะสั้นท่ีมีอาย ุ        

   ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 304,309,936  368,558,334  295,689,250  356,218,450 

หกั (17,233,800)   เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ *  (18,460,799)  (17,206,800)  (18,398,798) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 287,076,136  350,097,535  278,482,450  337,819,652 

 

(*  ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน) 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งิน   

ในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมจาํนวน 17.23 ลา้นบาท และ 18.46  ลา้นบาท  ตามลาํดบั   และ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 17.21 ลา้นบาท และ 18.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัตอ้งส่งคืน

เม่ือลูกคา้ทวงถาม 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีเงินสดและ

ประเภทบญัชีเครดิตบาลานซ์จาํนวน 1,114 บญัชี และ 1,143 บญัชี ตามลาํดบั และลูกคา้ธุรกิจสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ จาํนวน 88 บญัชี และ 91 บญัชี ตามลาํดบั ที่โอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

(ดูหมายเหตุขอ้ 33) ยงัไม่ไดน้าํส่งสัญญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้

จาํกดั โดยลูกคา้ดงักล่าวมีเงินฝากเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 8.62 ลา้นบาท และ 8.88 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั เงินฝากเพื่อธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้จาํนวน 0.27 ลา้นบาท และ 1.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

และหุ้นมูลค่า 587.42 ลา้นบาท และ 571.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกคา้ดงักล่าวได้

นาํส่งสัญญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์ับบริษทัหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จาํกัด แล้ว บริษทัจะโอน

ทรัพยสิ์นของลูกคา้รายท่ีนาํส่งสัญญากลบัไปฝากยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดัต่อไป 

 

6. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554 

 บาท  บาท 

ลูกหน้ีอ่ืน    

ลูกหน้ีทีอ่ยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี 263,768,556  263,768,556 

ลูกหน้ีผอ่นชาํระ 7,091  7,091 

ลูกหน้ีอ่ืน 406,130  406,140 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 264,181,777  264,181,787 

หกั (262,832,633)   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 7)  (261,483,547) 

รวม 1,349,144  2,698,240 
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บริษทัได้จดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยที์่เขา้เกณฑ์การจดัชั้นตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ 

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

2544 ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 ลูกหน้ีธุรกิจ ค่าเผือ่หน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีธุรกิจ ลูกหน้ีธุรกิจ ค่าเผือ่หน้ีสงสัย มูลค่าลูกหน้ีธุรกิจ 

 หลักทรัพย์ จะสูญท่ีตั้ง หลักทรัพย์และ หลักทรัพย์ จะสูญท่ีตั้ง หลักทรัพย์และ 

 และดอกเบี้ยค้างรับ โดยบริษัท ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ และดอกเบี้ยค้างรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ 

 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่            

มาตรฐาน 1,349,144  -  1,349,144  2,698,240  -  2,698,240 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 262,832,633  (262,832,633)  -  261,483,547  (261,483,547)  - 

รวม 264,181,777  (262,832,633)  1,349,144  264,181,787  (261,483,547)  2,698,240 

 

มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ) 

แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554 

 บาท  บาท 

มากกวา่ 1 ปี ถึง 3 ปี -  70,412,299 

มากกวา่ 3 ปี ข้ึนไป 264,181,777  193,769,488 

รวม 264,181,777  264,181,787 
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7. ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554 

 บาท  บาท 

ยอดตน้งวด 261,483,547  285,666,332 

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 1,349,086  (1,349,086) 

หน้ีสูญไดรั้บคืน -  (7,879,120) 

หน้ีสูญตดับญัชี -  (14,954,579) 

ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 262,832,633  261,483,547 
 

8. เงินลงทุน - สุทธิ 

8.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารทุน แยกตามประเภท

เงินลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 

 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้        

กองทุนรวม 6,000,000  6,040,380  -  - 

บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 40,380  -  -  - 

รวมหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ - สุทธิ 6,040,380  6,040,380  -  - 

หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย        

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 2,989,828  3,414,852  2,989,828  2,989,828 

กองทุนรวม 37,757,729  58,180,998  40,650,105  54,898,544 

รวม 40,747,557  61,595,850  43,639,933  57,888,372 

บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 20,848,293  -  14,248,439  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิ 61,595,850  61,595,850  57,888,372  57,888,372 

        
เงินลงทุนทัว่ไป        

หุ้นสามญั 156,517,201  86,954,591  156,517,201  85,273,650 

หุ้นบุริมสิทธิ 125,000  125,000  125,000  125,000 

รวม 156,642,201  87,079,591  156,642,201  85,398,650 

หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (69,562,610)  -  (71,243,551)  - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 87,079,591  87,079,591  85,398,650  85,398,650 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 154,715,821  154,715,821  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 ซ่ึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไปให้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์

เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ต่อมา บริษทัมีการเปลี่ยนแปลงแผนการขายโดย

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัไดท้าํสัญญากบับริษทั MAC Capital Limited โดยบริษทั

คู่สัญญาจะใหบ้ริการแนะนาํและระบุผูแ้สดงเจตนาซ้ือเงินลงทุนใน บริษทั TCSC นาํส่งขอ้เสนอซ้ือ

เบ้ืองต้นจากผูแ้สดงเจตนาซ้ือ และให้ความช่วยเหลือและประสานงานระหว่างบริษัทและ 

ผูแ้สดงเจตนาซ้ือเพื่อใหก้ารซ้ือขายเงินลงทุนดงักล่าวประสบความสาํเร็จ  
 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2554 มีมติรับทราบความคืบหนา้

เร่ืองการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจากบริษทั MAC Capital Limited ว่ายงัไม่สามารถหาผูซ้ื้อ 

เงินลงทุนดงักล่าวได ้   บริษทัจึงไดพ้กัการขายหุน้ดงักล่าว   โดย   ณ   วนัท่ี  31   มีนาคม  2555  และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับเงินลงทุนดงักล่าวไวแ้ลว้ เป็นจาํนวน 69.56 

ลา้นบาท และ 71.24 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

8.2 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มนีาคม  วนัที่ 31 มนีาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ        

 วดัมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้ 40,380  (512,962)  40,380  (512,962) 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนเพ่ือคา้ -  74,009  -  74,009 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย 107,624  -  107,624  - 

รวม 148,004  (438,953)  148,004  (438,953) 
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8.3 ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มนีาคม  วนัที่ 31 มนีาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินปันผล -  -  -  81,659,592 

รวม -  -  -  81,659,592 

 

8.4 ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายท่ีรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  

 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

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

เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด        

- จากการปรับปรุงภาษีเงินได ้        

รอการตดับญัชี (1,332,721)  370,950  (1,332,721)  370,950 

- จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 6,707,478  3,512,977  6,707,478  3,512,977 

- จากการขายเงินลงทุน (107,624)  -  (107,624)  - 

ยอดคงเหลือส้ินงวด 16,665,884  11,398,751  16,665,884  11,398,751 
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8.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมีปัญหา

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

 ราคาทุน/ มูลค่า  ค่าเผื่อ  ราคาทุน/ มูลค่า  ค่าเผื่อ 

 ราคาตามบญัชี ยุตธิรรม  การด้อยค่า  ราคาตามบญัชี ยุตธิรรม  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 

 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึง

เป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธิีราคาทุน  วธิีส่วนได้เสีย 

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

  ทีล่งทุน 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  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  1,178.0  1,159.3 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธิีราคาทุน  วธิีส่วนได้เสีย 

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

  ที่ลงทุน 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

   2555 2554 2555 2554 2555  2554  2555  2554 

   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทย่อย              

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ ใหบ้ริการจดัการ             

   กองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั กองทุนรวม             

 กองทุนส่วนบุคคล             

 และกองทุนสาํรอง             

 เล้ียงชีพ หุน้สามญั 172 152 75 75 129.0  114.0  25.8  15.6 

       หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       (103.2)  (98.4)  -  - 

       25.8  15.6  25.8  15.6 

              

บริษัทร่วม              

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 1,838 1,838 49.54 49.54 1,087.5  1,087.5  1,178.0  1,159.3 

รวม – สุทธิ       1,113.3  1,103.1  1,203.8  1,174.9 
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สรุปขอ้มลูทางการเงินของบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 
 

 101ณ วันที่ 

31 มนีาคม  

2555 

 

104ณ วันที่ 

31 ธันวาคม  

2554 

 107ล้านบาท  108ล้านบาท 

สินทรัพยร์วม 5,259.5  4,279.1 

หน้ีสินรวม (3,210.2)  (2,267.4) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,049.3  2,011.7 

 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัที ่31 มีนาคม 

 2555  2554 

 113ล้านบาท  114ล้านบาท 

รายไดร้วม 392.3  379.5 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 35.9  32.7 

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิสาํหรับงวด 1.7  5.6 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัไดรั้บเงินปันผลรับจากบริษทัร่วมจาํนวน 81.7 

ลา้นบาท (สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 : บริษทัไม่มีเงินปันผลรับจากบริษทัร่วม) 

 

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2554 บริษทัได้จาํหน่ายเงินลงทุนใน บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้

จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ร้อยละ 25 ให้แก่บริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) บริษทัไดรั้บ

ชาํระค่าตอบแทนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 7.68 ลา้นบาท เรียบร้อยแลว้ โดยมีส่วนต่าง

ที่เกิดข้ึนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน จาํนวน 1 ลา้นบาท ต่อมา เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2555 บริษทัยอ่ยได้

เพิ่มทุนจาํนวน 20 ลา้นบาท โดยไดรั้บเงินเพิ่มทุนจากบริษทั และบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวน 15 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2554 บริษทัย่อยมีทุนชาํระแลว้ 172 ลา้นบาท และ 152 ลา้นบาท ตามลาํดบั ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 

17,200,000 หุ้น และ 15,200,000 หุน้ ตามลาํดบั มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2555 บริษทัและบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 75 และร้อยละ 25 ของทุน

ชาํระแลว้ ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตามลาํดบั 
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10. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  

 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,641,387  1,641,387  1,641,387  1,641,387 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 36,023,376  36,410,009  36,023,376  36,410,009 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้ -  421,360  -  421,360 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 323,605  -  323,605  - 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,156,988  1,156,988  1,156,988  1,156,988 

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

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 25,356,845  25,694,320  -  - 

 64,530,558  65,352,421  39,173,713  39,658,101 

    
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        

  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้ 9,288  -  9,288  - 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 4,084,654  2,849,688  4,084,654  2,849,688 

  ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 257,055  232,054  257,055  232,054 

 4,350,997  3,081,742  4,350,997  3,081,742 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 60,179,561  62,270,679  34,822,716  36,576,359 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 

1 มกราคม 

 2555 

รายการที่รับรู้ 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

(ดูหมายเหตุข้อ 28) 

รายการที่รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน่ 

ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 

2555 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,641,387  -  -  1,641,387 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 36,410,009  (386,633)  -  36,023,376 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า 

เงินลงทุนเพ่ือคา้ 

 

421,360 

  

-  
 

(421,360) 
 

 

- 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 

 

- 
 

 

- 
 

 

323,605  
 

323,605 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,156,988  -  -  1,156,988 

สินทรัพยอ่ื์น 28,357  -  -  28,357 

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 25,694,320  (337,475)  -  25,356,845 

 65,352,421  (724,108)  (97,755)  64,530,558 

        

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า 

เงินลงทุนเพ่ือคา้ 

 

- 

  

9,288 

  

- 

  

9,288 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 

 

2,849,688   
 

- 
 

 

1,234,966 
  

4,084,654 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

232,054  
 

25,001 
 

 

- 
 

 

257,055 

 3,081,742  34,289  1,234,966  4,350,997 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 62,270,679  (758,397)  (1,332,721)  60,179,561 
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 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 

1 มกราคม 

 2554 

รายการที่รับรู้ 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

(ดูหมายเหตุข้อ 28) 

รายการที่รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน่ 

ณ วนัที่ 

31 มีนาคม  

2554 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,466,581  -  -  2,466,581 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 62,711,869  (19)  -  62,711,850 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพ่ือคา้ 494,640  197,857  -  692,497 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,346,845  (5,837,730)  -  1,509,115 

สินทรัพยอ่ื์น 42,536  -  -  42,536 

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 41,084,084  -  -  41,084,084 

 114,146,555  (5,639,892)  -  108,506,663 

        
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผ่ือขาย 3,220,638  -  669,910  3,890,548 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ        

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 198,082  37,500  -  235,582 

 3,418,720  37,500  669,910  4,126,130 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 110,727,835  (5,677,392)  (669,910)  104,380,533 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 

1 มกราคม  

2555 

รายการที่รับรู้ 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

(ดูหมายเหตุข้อ 28) 

รายการที่รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน่ 

ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 

2555 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,641,387  -  -  1,641,387 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 36,410,009  (386,633)  -  36,023,376 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพ่ือคา้ 421,360  -  (421,360)  - 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผ่ือขาย -  -  323,605  323,605 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 1,156,988  -  -  1,156,988 

สินทรัพยอ่ื์น 28,357  -  -  28,357 

 39,658,101  (386,633)  (97,755)  39,173,713 

        
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพ่ือคา้ -  9,288  -  9,288 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผ่ือขาย 2,849,688  -  1,234,966  4,084,654 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

232,054 
 

 

25,001 
 

 

- 
 

 

257,055 

 3,081,742  34,289  1,234,966  4,350,997 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 36,576,359  (420,922)  (1,332,721)  34,822,716 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 

1 มกราคม  

2554 

รายการที่รับรู้ 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

(ดูหมายเหตุข้อ 28) 

รายการที่รับรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอืน่ 

ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 

 2554 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 2,466,581  -  -  2,466,581 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 62,711,869  (19)  -  62,711,850 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเพ่ือคา้ 494,640  197,857  -  692,497 

ขาดทุนสะสมทางภาษี 7,346,845  (5,837,730)  -  1,509,115 

สินทรัพยอ่ื์น 42,536  -  -  42,536 

 73,062,471  (5,639,892)  -  67,422,579 

        
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        

เงินลงทุนเผ่ือขาย 3,220,638  -  669,910  3,890,548 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

198,082 
 

 

37,500 
 

 

- 
 

 

235,582 

 3,418,720  37,500  669,910  4,126,130 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 69,643,751  (5,677,392)  (669,910)  63,296,449 

 

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเปล่ียนแปลงอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลโดยให้ลดลงจาก

ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และอตัราร้อยละ 20 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นตน้ไป ดงันั้นบริษทัจึงไดป้รับปรุงสินทรัพย์

และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยปรับปรุงกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูหมายเหตุขอ้ 28) 

และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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11. สินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพือ่ขาย - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 

2555 

บาท 

 

ณ วนัที่ 

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) 

รวมสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย - สุทธิ 165,188,800  165,188,800 

 

บริษทัรับโอนท่ีดิน อาคารชุด และสิทธิการเป็นสมาชิกสนามกอล์ฟจากลูกหน้ีเพือ่ชาํระหน้ีตัว๋แลกเงินที่

ครบกาํหนดแลว้แต่ผูอ้อกไม่สามารถไถ่ถอนคืนได ้และหน้ีจากเงินใหกู้ย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ซ่ึงในขณะน้ี

บริษทัอยูใ่นระหวา่งการจดัหาผูซ้ื้อ 
 

12. สินทรัพย์อื่น 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  

 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 160,414  31,986  29,370  - 

ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ 472,215  110,876  16,889  107,294 

ค่าบาํรุงรักษาจ่ายล่วงหนา้ 823,196  123,539  -  - 

เงินมดัจาํอ่ืน 557,302  557,002  194,627  194,627 

ลูกหน้ีค่าธรรมเนียมและบริการจดัการกองทุนรวมคา้งรับ 940,557  591,226  -  - 

ผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคา้งรับจากบริษทัร่วม 

(ดูหมายเหตุขอ้ 33) 

 

70,000,000 

  

70,000,000 

  

70,000,000 

  

70,000,000 

ภาษีเงินไดร้อรับคืน 699,556  639,305  62,393  62,393 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 3,418,844  3,175,902  -  - 

อ่ืนๆ 2,564,136  1,382,977  822,597  499,787 

รวม 79,636,220  76,612,813  71,125,876  70,864,101 
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13. ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ประกอบดว้ย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังาน        

หลงัออกจากงาน 2,824,267  2,702,409  2,166,334  2,101,079 

การลาพกัร้อนประจาํปีท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทน 580,990  441,657  333,040  262,952 

 3,405,257  3,144,066  2,499,374  2,364,031 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 

บริษทัและบริษัทย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบญัญัติ

คุม้ครองแรงงาน ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 
 

จาํนวนท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มนีาคม  วนัที่ 31 มนีาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 102,811  97,706  52,221  50,035 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 19,047  22,226  13,034  18,278 

 121,858  119,932  65,255  68,313 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มนีาคม  วนัที่ 31 มนีาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาของภาระผกูพนัผลประโยชน์        

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

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 102,811  97,706  52,221  50,035 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 19,047  22,226  13,034  18,278 

ยอดยกไปของภาระผกูพนัผลประโยชน์        

ของพนกังานหลงัออกจากงาน 2,824,267  2,342,611  2,166,334  1,896,138 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ใช้ในการคาํนวณภาระผูกพนั

ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

(ร้อยละต่อปี) 

ข้อสมมตฐิานทางการเงิน  

อตัราคิดลด  4.0 

อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 10.0 - 20.0 

ข้ึนอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน 

อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 5.0 - 7.0 
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14. หนีสิ้นอื่น 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 454,354  4,447,449  187,047  4,365,599 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 188,695  188,695  188,695  188,695 

เจา้หน้ีอ่ืน 6,798,301  7,006,417  5,756,212  6,355,376 

เงินคืนทุนท่ีผูถื้อหุน้ยงัไม่ได ้        

นาํเช็คไปข้ึนเงิน (ดูหมายเหตขุอ้ 15) 1,046,377  1,064,066  1,046,377  1,064,066 

อ่ืนๆ 4,878,552  5,165,103  4,539,049  4,823,444 

รวม 13,366,279  17,871,730  11,717,380  16,797,180 

 

15. ทุนเรือนหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553 มีมติดงัน้ี 

(1) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ของบริษทัจากเดิม 833,895,131 

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

บาทต่อหุน้ เพือ่คืนเงินใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั 

(2) อนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด

ทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัโดยการลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทั 
 

นอกจากน้ี บริษทัไดป้รับลดมูลค่าหุ้นสามญัที่ซ้ือคืน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 20,295,000 หุน้ 

ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 10,147,500 บาท เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน

และทุนที่ออกจาํหน่ายและชําระแล้วดังกล่าวข้างต้น โดยได้โอนกลับสํารองหุ้นทุนซ้ือคืนจาํนวน 

10,147,500 บาท เป็นกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 

บริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ดงักล่าว และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2553  
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  มีเงินคืนทุนที่ผูถื้อหุ้นรับไปแลว้แต่ยงัมิไดน้าํเช็ค

ไปข้ึนเงินจาํนวน 1,046,377 บาท และ 1,064,066  บาท ตามลาํดบั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสิน

อ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
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เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2554 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังที่ 2/2554 มีมติอนุมติัให้บริษทัลดทุนท่ี

ชาํระแลว้โดยการตดัหุน้ทุนซ้ือคืนจาํนวน 11,207,900 หุน้ ทีไ่ม่สามารถจาํหน่ายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยได้ในช่วงเวลาที่กาํหนด และเมื่อวนัที่ 16 มิถุนายน 2554 บริษทัได้จดทะเบียนลดทุน

ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
 

บริษทัรับรู้ผลต่างจาํนวน 11.97 ลา้นบาท จากการลดทุนตามมูลค่าที่ตราไวร้าคาหุ้นละ 0.5 บาท โดยการ

ตดัหุ้นทุนซ้ือคืนในราคาซ้ือถวัเฉล่ียหุ้นละ 1.57 บาท ไวภ้ายใตร้ายการ “ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืน” 

ในส่วนของเจา้ของ 
 

เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2554 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2554 มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั

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

โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อจดัสรร

ดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 80,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท

เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทั  ในอตัราจดัสรร 10.170001 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นที่ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอตัราจดัสรร 

6.780001 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่  โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิ้งในราคาหุน้ละ 0.50 บาท 
 

และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษทัดงักล่าว 
 

จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนขา้งตน้ บริษทัไดรั้บทุนท่ีชาํระแลว้ดงัน้ี 

(1) จากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัจาํนวน 79,932,217 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

เป็นจาํนวน 39,966,109 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2554 

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

หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวน 60,000,000 บาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บนัทึกไวเ้ป็นเงินรับล่วงหน้า

ค่าหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที ่

5 มกราคม 2555 
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ทั้งน้ี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษทัมีค่าจองซ้ือหุ้นส่วนเกินรอจ่ายคืนผูถื้อหุ้น จาํนวน 31,919,794 

บาท ซ่ึงแสดงเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน (ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 : 5,341 บาท แสดงรวมเป็น

ส่วนหน่ึงของหน้ีสินอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน) 
 

นอกจากน้ี ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้จาํหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนคืนสู่ตลาด

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

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2552 ซ่ึงกาํหนดราคาจาํหน่ายไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉล่ีย 5 วนัทาํการ

ซ้ือขายก่อนหน้า มูลค่ารวม 10.57 ลา้นบาท โดยมีส่วนตํ่ามูลค่าจากการจาํหน่ายหุ้นซ้ือคืนจาํนวน 3.68 

ลา้นบาท 
 

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 คาํนวณดงัน้ี 
 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัที ่31 มีนาคม 

 2555  2554 

 หุ้น  หุ้น 

จาํนวนหุน้สามญัยกมา 902,619,448  833,895,131 

หกั  หุน้ทุนซ้ือคืนยกมา -  (20,295,000) 

บวก หุน้ปันผล (ดูหมายเหตุขอ้ 17) -  79,932,217 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกยกมา 902,619,448  893,532,348 

บวก หุน้สามญัเพิ่มเติมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 ในระหวา่งงวด 

 
114,725,275 

 
 

- 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอก 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

 
1,017,344,723  

 
893,532,348 
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มลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงคาํนวณโดยการหารส่วน

ของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและชาํระแลว้ สุทธิดว้ยจาํนวนหุ้นทุนซ้ือคืน ณ วนัส้ินงวดท่ี

รายงาน มีมูลค่าดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (บาทต่อหุน้) 1.72  1.93  1.77  2.00 

 

16. หุ้นทุนซ้ือคืน 

16.1  การเปล่ียนแปลงของหุน้ทุนซ้ือคืนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 มีดงัน้ี

(ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 : ไม่มีหุน้ทุนซ้ือคืน)  
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 

 ยกมาต้นงวด  ซ้ือเพิม่เติม  ออกจําหน่ายใหม่  ยกเลกิ/ตัดหุ้น  คงเหลอืปลายงวด 

     (ราคาทุน)  (ราคาทุน)   

จาํนวนหุน้ (หุน้) 20,295,000  -  -  -  20,295,000 

จาํนวนเงิน (บาท) 31,824,872  -  -  -  31,824,872 

 

16.2  การเปล่ียนแปลงของส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2554 มีดงัน้ี (ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 : ไม่มีหุน้ทุนซ้ือคืน)  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 

 ยกมาต้นงวด  เพิ่มขึน้  ลดลง  คงเหลอืปลายงวด 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน -  

 หุน้สามญั 

 

15,518,880 

  

- 

  

- 

  

15,518,880 
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17. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผุถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2554 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

- หุน้ปันผลท่ีอตัรา 10.170001 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล เทียบเท่ากบั 0.04916420054 บาทต่อ

หุน้ 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 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2554 มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผล สําหรับ 

ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 

18. การจัดการส่วนทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัและบริษทัย่อย คือเพือ่ดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการ

ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์

ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึงเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม  
 

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุน และส่วนของเจา้ของให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่อง

สุทธิและส่วนของเจา้ของตามเกณฑ์ดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้หยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็น

การชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1 และขอ้ 32) 

 

19.  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษทัเสนอขาย

หุน้สูงกวา่มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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20. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อย

ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่า 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 21 ของ

ทุนจดทะเบียน 
 

21. สํารองหุ้นทุนซ้ือคนื 

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

ทางการเงินเมื่อบริษทัมีกาํไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซ้ือหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษทั

ประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งน้ีตามบนัทึกของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ 756/2547 และจดหมายของ

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

กุมภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกับการซ้ือหุ้นคืนได้กาํหนดหลักเกณฑ์สําหรับการซ้ือหุ้นคืนโดยจะซ้ือคืนได ้          

ไม่เกินวงเงินกาํไรสะสมและใหบ้ริษทัตอ้งกนักาํไรสะสมไวเ้ป็นเงินสาํรองเท่ากบัจาํนวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือ

หุ้นคืนจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหุ้นที่ซ้ือคืนไดห้มดหรือบริษทัลดทุนที่ชาํระแลว้โดยวิธีตดัหุ้นซ้ือคืนที่

จาํหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี นอกจากน้ี ตามหนังสือของสภาวิชาชีพที่ ส.สวบช. 016/2548 ลงวนัที่ 4 

กุมภาพนัธ์ 2548 กาํหนดใหบ้ริษทัที่มีการซ้ือหุ้นคืนตอ้งมีกาํไรสะสมไม่นอ้ยกวา่มูลค่าหุ้นซ้ือคืนที่ยงัคง

เหลืออยู่ในบญัชี และกรณีที่นาํกาํไรสะสมไปจ่ายเงินปันผล กาํไรสะสมหลงัการจ่ายเงินปันผลตอ้งมี

จาํนวนไม่นอ้ยกวา่หุน้ซ้ือคืนท่ีคงเหลืออยูใ่นบญัชี  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดโ้อนกลบักาํไรสะสมจดัสรรสาํหรับหุน้ทุนซ้ือคืนทั้งหมด เป็นจาํนวน 31.82 

ลา้นบาท หลงัจากท่ีไดต้ดัหุน้ทุนซ้ือคืนและออกจาํหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนแลว้ 
 

22. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  

 วนัที่ 31 มนีาคม  วนัที่ 31 มนีาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม 

และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 2,331,450  2,043,030  -  - 

รวม 2,331,450  2,043,030  -  - 
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23. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  

 วนัที่ 31 มนีาคม  วนัที่ 31 มนีาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ        

กองทุนส่วนบุคคล การจดัการกองทุนรวม 

และธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 

124,317 

  

123,288 

  

- 

  

- 

อ่ืนๆ  1,033,125  1,050,329  -  - 

รวม 1,157,442  1,173,617  -  - 

 

24. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง

เป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2555 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 และวนัที่ 24 เมษายน 2555 ตามลาํดบั ค่าตอบแทน

กรรมการสําหรับปี 2554 ได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย เมื่อวนัที่ 28 

เมษายน 2554 และวนัที่ 26 เมษายน 2554 ตามลาํดบั 
 

25. ค่าใช้จ่ายอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  

 วนัที่ 31 มนีาคม  วนัที่ 31 มนีาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่ารับรอง 59,839  133,724  27,951  88,354 

ค่าใชจ่้ายดา้นประชาสมัพนัธ์ 445,786  292,181  15,136  84,081 

ค่าใชจ่้ายเดินทาง 549,217  287,076  509,956  250,848 

ค่าใชจ่้ายตลาดหลกัทรัพย ์ 1,092,362  480,047  1,092,362  480,047 

ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน 49,310  91,234  -  2,568 

อ่ืนๆ 786,426  1,107,315  271,642  734,538 

รวม 2,982,940  2,391,577  1,917,047  1,640,436 
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26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยที่สมคัร

เป็นสมาชิกของกองทุนโดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึง และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบ

ใหอี้กส่วนหน่ึง ซ่ึงกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลเป็นผูจ้ดัการกองทุน ตามพระราชบญัญติั

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสํารอง

เล้ียงชีพเป็นจาํนวนเงิน 0.13 ลา้นบาท บริษทัย่อยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ  0.10 ลา้นบาท และ 0.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
 

27. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มนีาคม  วนัที่ 31 มนีาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน        

ในตราสารทุน (โอนกลบั) (1,680,941)  6,048,823  (1,680,941)  6,048,823 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

 ในบริษทัยอ่ย 

 

- 

  

- 

  

4,782,614 

  

8,542,371 

รวม (1,680,941)  6,048,823  3,101,673  14,591,194 

 

28. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที่ 31 มนีาคม  วนัที่ 31 มนีาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย  

 (ดูหมายเหตขุอ้ 10) 

 

(758,397)  (5,677,392)  

 

(420,922)  (5,677,392) 

รวม (758,397)  (5,677,392)  (420,922)  (5,677,392) 
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การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

 วนัที ่31 มนีาคม  วนัที่ 31 มนีาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 9,906,683  6,256,643  (7,966,666)  68,673,804 

อตัราภาษี 23%  30%  23%  30% 

ผลคูณของกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา        

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) (2,278,537)  (1,876,993)  1,832,333  (20,602,141) 

ผลกระทบจากอตัราภาษีท่ีลดลงจากร้อยละ 23 เป็น        

ร้อยละ 20 54,371  -  3,750  - 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 3,723,809  (1,931,705)  1,035  19,356,154 

ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,131,148)  (1,868,694)  (1,131,148)  (4,431,405) 

ผลกระทบของขาดทุนสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,126,892)  -  (1,126,892)  - 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (ดูหมายเหตุขอ้ 10) (758,397)  (5,677,392)  (420,922)  (5,677,392) 

 

29. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั

โดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั ฝ่ายจดัการเห็นว่านโยบายการกาํหนดราคากบับุคคล

ที่เกี่ยวขอ้ง และกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัไดใ้ช้ราคาซ่ึงต่อรองกนัอย่างอิสระที่ถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 

รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 และวนัที ่        

31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

143บริษทัย่อย         

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  -  25,803,498  15,586,112 

เงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย        

 (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1) 64,221,378  54,898,544  64,221,378   54,898,544 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

144บริษทัร่วม        

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 1,177,976,808  1,159,348,495  1,087,504,850  1,087,504,850 

ลูกหน้ีค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจ (ดูหมายเหตุขอ้ 33) 70,000,000  70,000,000  70,000,000  70,000,000 

ลูกหน้ีอ่ืน 450  -  450  - 

เจา้หน้ีอ่ืน 184,462  465,862  184,462  465,862 

        บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทัที่มีกรรมการร่วมกนั        

Thanh Cong Securities Company J.S.C.        

เงินลงทุนในหุ้นสามญั - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 8.1) 86,464,988  84,783,969  86,464,988  84,783,969 
 

รายการคา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  

 วนัที่ 31 มนีาคม  วนัที่ 31 มนีาคม   

 2555  2554  2555  2554  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษทัย่อย          

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 

ซีมิโก ้จาํกดั 

        

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

ท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย        หน่วยละ 10.4057 บาท 

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีบริหาร 6,000,000  -  6,000,000  - จาํนวน 0.60 ลา้นหน่วย 

โดยบริษทัยอ่ย        หน่วยละ 10 บาท 

ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ย -  -  15,000,000  - จาํนวน 1.5 ลา้นหุ้น หุ้นละ 10 บาท 

         
บริษทัร่วม         

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั         

รายจ่ายค่าบริการ 450,000  450,000  450,000  450,000 ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา 150,000 

บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 30.1) 

รายจ่ายค่าเช่า 148,509  148,509  148,509  148,509 ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา 49,503 

บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 30.2) 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั         

บริษทัที่มีกรรมการร่วมกนั         

Quam Limited         

ค่าเช่าสาํนกังาน -  272,633  -  272,633 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา HKD 

22,941 ต่อเดือน 

(ดูหมายเหตุขอ้ 30.3) 
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สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั ตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั” 

มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด  

 วนัที่ 31 มนีาคม  วนัที่ 31 มนีาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,994,575  2,851,408  1,463,275  1,461,475 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 94,824  95,198   61,988  65,253 

รวม 2,089,399  2,946,606  1,525,263  1,526,728 

 

30. ภาระผูกพนั  

รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

30.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพือ่ให้

บริษทัดงักล่าวใหบ้ริการบริหารจดัการ สาํหรับงานดา้นบญัชี งานดา้นปฏิบติัการ งานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศรวมถึงการพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนบัสนุนดา้นเทคนิค 

งานดา้นกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย งานดา้นบริหารบุคคล งานดา้นธุรการทัว่ไปและงานบริหาร

จดัการทัว่ไปในกิจการ สัญญามีอาย ุ1 ปี และใหม้ีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญา

ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น  โดยบริษทัจะตอ้งจ่าย

ค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 
 

30.2 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อเช่าช่วงพื้นท่ี

ชั้น 16 (หอ้ง 1601) ของอาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ เพื่อใชเ้ป็นสาํนกังานของบริษทั ระยะเวลาการเช่า

นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2553 โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าเช่าเดือนละ 

49,503 บาท และบริษทัไดต่้อสัญญาไปจนถึง 31 มกราคม 2556 
 

30.3 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั Quam Limited โดยบริษทัคู่สัญญาจะใหสิ้ทธิ

บริษทัเช่าพื้นที่สํานักงานในประเทศฮ่องกง สัญญาดังกล่าวมีอายุ 6 เดือนเร่ิมตั้งแต่ 19 ตุลาคม 

2552 ถึง 18 เมษายน 2553 และต่อสัญญาอตัโนมติัอีกคราวละหน่ึงเดือน บริษทัจ่ายค่าตอบแทน

เดือนละ 22,941 เหรียญฮ่องกง ทั้งน้ีบริษทัไดย้กเลิกสญัญาดงักล่าวตั้งแต่วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2554 



 
- 31 - 

 

 

รายการกบัคู่สัญญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ 

30.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญา

เช่าระยะยาวสําหรับอาคาร อุปกรณ์สํานักงาน และยานพาหนะ ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและ

ค่าบริการในอนาคตดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท 

ภายใน 1 ปี 1.8  2.0  -  - 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.9  1.1  -  - 

รวม 2.7  3.1  -  - 

 

30.5  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนั ซ่ึงออกโดยธนาคารแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 

2.26 ลา้นบาท เพือ่ค ํ้าประกนัการขอใชโ้ทรศพัท ์(ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 : ไม่มี) 
 

31. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิหรือภูมิศาสตร์ 

บริษทัดาํเนินธุรกิจในส่วนงานธุรกิจดา้นนายหน้าคา้หลกัทรัพยแ์ละให้บริการ และบริษทัยอ่ยดาํเนิน

กิจการหลักด้านหลักทรัพย์และให้บริการบริหารทรัพย์สินเป็นหลัก โดยดําเนินธุรกิจในส่วนงาน

ภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย ดงันั้นจึงมิไดมี้การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ

หรือภูมิศาสตร์ 
 

32. การบริหารความเส่ียง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทั 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 18/2549 เร่ือง “การดาํรงเงินกองทุน

สภาพคล่องสุทธิ” กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์าํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อส้ินวนัทาํการใดๆ  

ไม่นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาท และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  
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บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการ

ใดๆ ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทและไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็น

ประกนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัไดห้ยดุการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทดงักล่าว และไดมี้

หนงัสือแจง้ความประสงค์ดงักล่าวต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 

ใหบ้ริษทัดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ ตามท่ีกาํหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 

 

นอกจากน้ี ตามขอ้บงัคบัสมาชิกของสํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สํานกัหักบญัชี”) หมวด 300 

“สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของสมาชิกสามญั” กาํหนดให้สมาชิกสามญัตอ้งมีส่วนของเจา้ของไม่

นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกท่ีทาํธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพนัธ์ 

 

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่อง

สุทธิและส่วนของเจา้ของตามเกณฑด์งักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว 

(ดูหมายเหตุขอ้ 1) 

 

ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที่ กข.7/2551 เร่ือง การกาํหนด

ทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ของบริษทัหลกัทรัพย ์กาํหนดใหบ้ริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงบริษทัหลกัทรัพยที์่ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี

หรือการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยที์่เป็นหน่วยลงทุน มีทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแล้วไม่น้อยกว่า 

500 ล้านบาทตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป โดยบริษทัไดด้าํเนินการเพือ่ให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดดงักล่าวแลว้ 
 



 
- 33 - 

 

 

บริษทัย่อย 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กน. 20/2552 เร่ือง “การดาํรงความเพียงพอ

ของเงินกองทุนของบริษทัจดัการ” กาํหนดใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

ซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

ดาํรงส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทน. 42/2552 เร่ือง “การทาํประกนัภยัความรับผดิของบริษทัจดัการ

และขอ้กาํหนดสําหรับบริษทัจดัการในการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน” กาํหนดให้บริษทัจดัการ

กองทุนรวม  บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล

ซ่ึงไม่ได้จดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ มีระดบัเตือนภยัอยู่ที่ 30 ล้านบาท 30 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท 

ตามลาํดบั ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัไดต้ามที่กาํหนด บริษทัจะตอ้ง

รายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อให้มี

ส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ระดบัเตือนภยัดงักล่าว 

 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 งบการเงินของบริษทัยอ่ยแสดงส่วนของเจา้ของจาํนวน 20.78 ลา้นบาท ซ่ึงตํ่ากวา่

ระดบัเตือนภยัที่กาํหนด โดยบริษทัย่อยได้รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ (“ก.ล.ต.”) เก่ียวกบัความคืบหนา้แผนการปรับปรุงเพื่อให้มีส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ 

30 ลา้นบาท โดยเม่ือวนัที่ 23 มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยคร้ังที่ 1/2555 ไดมี้

มติพิเศษเพิ่มทุนจาํนวน 30 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา

ไวหุ้้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยบริษทัยอ่ยจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม

สดัส่วนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่ทั้งน้ี การเพิ่มทุนจดทะเบียนดงักล่าวจะดาํเนินการเป็น 2 คร้ัง ซ่ึงคร้ังแรก

ในวนัที่ 30 มกราคม 2555 บริษทัย่อยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 20 ล้านบาทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ส่วนการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 10 ลา้นบาทท่ีเหลือนั้น ใหค้ณะกรรมการบริษทัยอ่ยรับผดิชอบในการพิจารณา

อนุมติัการชาํระเงินเพิ่มทุนภายหลงั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยมีจาํนวน 

34.40 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ ก.ล.ต. กาํหนด 
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33. การโอนธุรกจิ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย 

จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนสําหรับการโอน

ธุรกิจรวมเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจะไดรั้บชาํระในเบ้ืองตน้จาํนวน 300 ลา้นบาท ส่วนอีก 

200 ล้านบาท จะไดรั้บชาํระตามสัดส่วนภายในระยะเวลา 3 ปี ข้ึนอยู่กบักาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี       

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

2554 และบริษทัจะไดรั้บค่าตอบแทนสําหรับการโอนลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินตาม

มูลค่า ณ วนัโอน 

 

ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจเป็นจาํนวน 300 ลา้นบาท และ

ค่าตอบแทนสําหรับการโอนลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินจาํนวน 687 ลา้นบาท (ลูกหน้ี

ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จิ้นมีมูลค่า ณ วนัโอนจาํนวน 834 ลา้นบาท) โดยบริษทัไดรั้บค่าตอบแทน

สําหรับการโอนลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินส่วนที่เหลือจาํนวน 147 ลา้นบาท ในเดือน

มิถุนายน 2552 และเดือนกรกฎาคม 2552 ทั้งน้ี ลูกหน้ีดงักล่าวไดเ้ซ็นสัญญาเปิดบญัชีกบับริษทัหลกัทรัพย ์

เคที ซีมิโก ้จาํกดั เรียบร้อยแลว้ 

 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2553 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัไดรั้บค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจ

เพิ่มเติมอีกจาํนวน 58.18 ลา้นบาท และ 71.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั เน่ืองจากผลการดาํเนินงาน (กาํไร

ก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และ ค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”)) ของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

 

ทั้งน้ี สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัไดบ้นัทึกกาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม

เพิ่มเติมจาํนวน 70 ลา้นบาท และบนัทึกผลตอบแทนในการโอนธุรกิจคา้งรับจากบริษทัร่วมดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

ซ่ึงเป็นส่วนสุดทา้ยของค่าตอบแทนในการโอนธุรกิจจาํนวน 200 ลา้นบาท ท่ีจะไดรั้บจากบริษทัร่วม เน่ืองจาก

บริษทัร่วมสามารถทาํกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 

2552 - 2554 ไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน2555 บริษทัไดรั้บเงินจาํนวน 70 

ลา้นบาทเรียบร้อยแลว้ 



 
- 35 - 

 

 

บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม ซ่ึงรวมถึงกาํไรจากค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจ

ท่ีไดรั้บเพิ่มเติมตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุน้ของบุคคลภายนอกในบริษทัร่วม 

โดยส่วนที่เหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้  

“กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่าวเป็นรายได ้เมื่อบริษทัมีสัดส่วนเงินลงทุนใน

บริษทัร่วมลดลง และเมื่อบริษทัร่วมคาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขายสินทรัพยที์่รับโอนจากบริษทั

ออกไปให้กับบุคคลภายนอก การเคลื่อนไหวของกําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้ 

ในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 กาํไรจากการโอนธุรกจิ 

 ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัที ่31 มีนาคม 

 2555  2554 

 ล้านบาท  ล้านบาท 

ยอดตน้งวด 163.09  136.95 

หกั รับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมเพิ่มเติม    

เน่ืองจากการคาํนวณค่าเส่ือมราคา และการขาย    

สินทรัพยท่ี์รับโอนบางส่วนออกไปใหก้บับุคคลภายนอก (1.69)  (2.65) 

ยอดปลายงวด 161.40  134.30 
 

สืบเน่ืองจากการโอนธุรกิจดงักล่าว บริษทัไดห้ยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 
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34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

34.1 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 ของบริษทั มีมติอนุมติัการจ่าย         

เงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 
  

34.2 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 ของบริษทัยอ่ย มีมติอนุมติัให้

เปล่ียนช่ือบริษทัยอ่ยจาก บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ซีมิโก ้จาํกดัเป็นบริษทั หลกัทรัพย์

จดัการกองทุนโซลาริส จาํกดั และบริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนช่ือดงักล่าวต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้แลว้ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 

 

35. การอนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมี้อาํนาจ

ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 
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