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 �� 2556 ����������������������ก���������� !�����ก���"#$ ��%����# ��&�'(������ก���"#$��#���)%���*+�*��
�)� 1,643.43 0�� �� 1�2ก��3%���#��%���*+��)� 24.66 ����������� ��� �4�'5#(���������ก�� 50,329.27 ������� �" 51�)%�
0�ก�� 2555 3)5�1'�� 1�23%���#��1 15.83 ����������� ����4�'5#(���������ก�� 32,304.36 ������� 
 
 �� 2556 ����������'5 12 �'5�� !��#��:���ก!�:��1������������)5��'51'�� 1�23%���#*+�*��;�#1'*�������ก��(���
�'5���#�� 11.54 ����0�ก�� 2555 ��<ก���# ��#�����1��%����" 51�)%�0�ก 3,233.32 �������=��� 2555 ���� 4,756.40 ����
���=��� 2556 ก>���*��? �" 51�)%�0�ก 736.02  �������=��� 2555 ���� 1,420.54 �������=��� 2556 ����" 51�)%�
���1�2���#�� 93 �>�=��ก>���(�������" 51�)%�0�ก������ 1.29 ���=��� 2555 ���������� 2.49 ���=��� 2556 ������#
@���ก���� ��'5��<��ก���������*���*������ก���� �0�กก���1�1#$���ก$ ����1����3'# 3)5�����A+�������=�B� �>�=��
:2�ก��1ก���� !��C#��:��*��=��1'ก��0��#�� ��D�A�*>�����A����ก��ก���� 2556 ��%��� =���(�����#�� 99.65 ���
ก>���*��?  :� 2.48 ���(������ 
 
 ก�����'5#������'5*>�:�B :� �+ก��'%�� �=��ก+�#1�"5�3%����ก���"#$�" 51�)%�0�ก 8,776.28 �������=��� 2555 ���� 
10,119.92 �������=��� 2556 ����" 51�)%��)����#�� 15.31 �>�=��* ����"#$��1�" 51�)%�0�ก 14,019.71 ������� 2 * %��� 
2555 ���� 14,684.97 ������� 2 * %��� 2556 :��1*�1���=�ก���#�#�� 1�2�� �=��ก+�#1���ก����1'A�1�0�กก��=��
ก��*���*������ก���� ����ก���1�1#$���ก$ ���������:��1����&5�������� !��C �'5&��#*����:��1*�1���=�ก��ก+�#1
�� �0�ก*�����ก���� �=������E =������������ 1�2�� �=��ก+�#1�" 51�)%�*+�*���)����1�2 15,000 ������� �(����#
:�2F�"�+ก:���'5�' �������ก���� ���:��1�*'5#��'5�'1'���* �? F�"�>�=��(��� 12 �� �'5A���1� �� !��C�1�1'��'%�*'#0�ก
�� �ก+�#1���ก������# 

 
���#:��1���1�����(�%�=0��ก!�:�2F�"���ก��=���� ก���+ก:�� �� !��C0)�1'ก��"�G������ก��3%���#���ก��

=���� ก���"5��������� 1�2ก��3%���#�'5*+��)%� �����ก!����* �? F�"���ก��=���� ก��(���1� �� 1�2ก��3%���#
*+�*�����(������ก���"#$ �'51'1+�:��3%���#�)�ก��� 1 �*�������� �� !��C#��*�1���=���� ก������#�������5� 
 
 0�กA����ก��ก���'5���กH A�ก��"�G�������ก!�:�2F�"ก��=���� ก��=������' 1'���* �? F�"�����'5")�
"�=0����+ก:�� �>�=���� 2556 �� !��C���������������#������ 0�ก��:$ก�F�#=����(��������E ����ก�  

1. ������ The Best Retail Broker in Thailand ( �(��ก���������'5 3 
2. ������ The Best Institutional Broker in Thailand 0�ก Alpha Southeast Asia 
3. ������ The Best Equity House in Thailand 0�ก The Assets AAA 
 
=���1���:2�ก��1ก�� �� !��C(�����ก������"��:�2�+ก:��A+�1'���ก���:�2�����>������ก �"�����ก���

ก������������*���*���0�ก�������� A����ก��ก�� ��1�)�A���������5�a ����� !��C:��1�1';�ก�*���กH=����<� 
���"��:�2A+���������กa���� ��1��%�ก���1�1#$���ก$ ���*�����ก���� �(���a=������E �'5=��ก��*���*������#�'(���1� 



 ♦♦♦♦�������ก�	
���ก		�ก�	 ♦♦♦♦ 

♦♦♦♦	�����	
����� 2556♦♦♦♦ 

 ���� 2 ก�����	��� 

���:�2A+��� ������"��ก�����กa :��'5���1����%�ก�#���0 (=0�"5�:��1������)5������ !��C ��������:�2"��?1 (�
���?��ก 0��กa��#�'5=��;�ก�*�� !��C ������=&�(���1� ����������:�0����1';�ก�*������=&�(����� 
 
 



♦♦♦♦���������	�
��ก�����ก�����ก��♦♦♦♦ 

♦♦♦♦�������������� 2556♦♦♦♦ 

 

 ���� 3 ก��������� 

♦♦♦♦ ���������	�
��ก�����ก�����ก�� ♦♦♦♦ 

1.1. �����!�"�# ��$%������&# ก���!�#'�ก��(��)������*�����+�!, 

1.1.1. 	
������� 
������������������ก����
�������� �!"�
!�# !� ��$ 2558 

1.1.2. (��)ก
* 
��
+���,�ก���(����-��ก� ก
��./� (��1���2�) *��ก�4 (�����) ������
+���,�ก���(���������5�����(�6��
#�7!�(��
ก�� ���ก4��� �(8�. ���ก
49,:.�-���5�45�5���4-ก�,"ก#�� -,1�����"�ก������������ก����
��������
 �!"�
!�# ;4���� ��.�#�ก�������
+���,�ก���(��5� ����
ก��.�������,
�-ก�,"ก#��.���#��	�*� 4�	
(��ก����5��5*
: *�5� ����
ก�� -,1�5#	���"�#	����������1ก.�4�	*������7���	
���5( -,1ก��
��������4�	��#;�;,5�5�ก��	���� -����� <��2	 

1.1.3. ก,��)� �ก��4����
����=.���
+��> 

•  ��#	�����#�?ก��#�7#��=.�(��ก��� 4�	#	����8�.�5�	���@**����#�?�5���4 �ก��4����
�)��ก
*
�,�ก���(�#8. ��#,�ก� ��
+��>�5�;���5�*14"-,��#,�ก�.���452��	��*1����9,:.�-��!� �
ก�.��1��5�=.�:,�4�,�ก���(�> �	�����ก����������4���	
��ก�� ���	
*� :�����-,1�#�8�.��8.
���ก����
� ���A  �(8�.�����;.ก�� �ก��,���� ��-ก�,"ก#�� -,1(��ก��� 

• ก��(�6��4�����#;�;,5 

o ��
+��>24�,����4�����#;�;,5�������� ;4�<(�1 ��1��ก��B8�.=��,�ก���(� ;4�5
��C�����5�*1(�6�� ���5��1�
�)
!�(�"� �5���5�!�(-,1#	��-������"� ������:.���.�
#	��:�.�ก��=.�,"ก#��24�.����"ก:�.�-,1�	4��/	 

o ��
+��>�5�#�8.=��4������	
*� ;4�5��C�����5�*1 �����������=�.�",���	
*�2�����=�
:���A 24�-�� Real Time ;42�� ������ก����ก	�ก��B8�.=��1�	���	��  

o ��
+��> 24�*�4����1��ก��B8�.=�9���.
���.����/:�5��5��1�
�)
!�(-,1�5#	��(��.�4���=�.�",
���	
*��(8�. ����1ก.� �ก��,����-,1���������#������ก��B8�.=�24�.���-����� �	4��/	
-,1�(5�(. 

o ก��(�6���1��ก��B8�.=����1���K
��:
ก��7�:���A .��
 IOS, Android ����:�� 

• ก��(�6��4������	
*� ���5#	���(5�(��.� �4����@**�(8��U��-,1��#�
# ;4����ก�����
�*�������5�VW�	
*��=��(�9"���
�����
+��*4�1��5�:���A �(8�. ��24����	
�#��1�� 	
*�4���
�@**�(8��U���5��5#	��-����� �	��X�ก��	
�#��1��4�����!�#�����@**� ���1���-,1:�����1��� 
:,.4*�ก��	
�#��1��4�����#�
# 



♦♦♦♦���������	�
��ก�����ก�����ก��♦♦♦♦ 

♦♦♦♦�������������� 2556♦♦♦♦ 

 

 ���� 4 ก��������� 

• *�4 ���5;#��ก��#	���"��"���ก,���� ;4ก����Z4������#�����
ก Maybank Kim Eng Fan Club �(8�.
�9-(��#	���"���8�.�ก��,���� ���� ก��,����-�� Value Investor ก��,���� ��1�� .
���.����/: ก��
B8�.=��,�ก���(�9�����
+���,�ก���(� ก��	
�#��1���,�ก���(�4����@**�(8��U��-,1��#�
# ก��
,���� � ����ก"� ����ก"�-�,��!�(  ����#�?-�4��
�)
.��(��)� BX���.ก*�ก*1����ก�� ��#	���"�-ก�,"ก#��
-,1 ��ก,����-,�	 ���8.����ก��=�U��,"ก#��=.���
+��>.5ก��.������X�� 

• ก��(�6�����4���	�7
�)�ก
* ���5#	��(��.�-,1����9"���� �ก�����.��
ก�����ก����
� ��ก��
,"ก#���5�#�.�#,��4���:,�4��� :,�4:�������5� :,�4:�����กX����5�กX����� :,�4��
�ก"� ก��#	��	�
ก
*ก�� -,1ก��-���"���U	
���ก
* �(8�.���.��
ก�����4���ก����
��5�����1���������,"ก#��-:�,1�� 
�	�����ก�����.=��,�ก���(� �����������;.ก�� �ก��,���� ��-ก�,"ก#��4����,�ก���(�  

• 4�����??�B8�.=�,�	����� 24��5ก��..ก9,
:!�7i� ��� A �(8�.:.���.�-ก�,"ก#�� �-:�,1ก,���,"ก#�� 
.��
 ก��..ก ����#�?-�4��
�)
.��(��)� ก���Xก+�-,1*�4���-9�ก��..ก Structure Note ����:��  

• 4"-, ��
�����=� -,1��8.ก���(
��*���	���=� �(8�. ����
ก��ก��,"ก#��24�#�.�#,�����	��1��� 
 

1.2. ก��)��-.���������
�/��ก��!-.���&�� 

��
+���,�ก���(� ���-��ก� ก
��./� (��1���2�) *��ก�4 (�����) (l��
+��>m) �4
��8�. l��
+���,�ก���(�       ก
�
�./� (��1���2�) *��ก�4 (�����)m BX����,5���8�.*�ก l��
+���,�ก���(� �
)
!��� *��ก�4m *4�1��5�*�4:���=X����8�.	���5� 3 
��+�� 2539 4�	���*4�1��5���
��-�ก 1,000 ,������ ก��*�4:�����
+������9,��*�กก��-กก����1ก.�)��ก
*
��
���� -,1ก����1ก.�)��ก
*�,�ก���(�..ก*�กก��=.���
+����
�����,�ก���(� �
)
!��� *��ก�4 (�����) ;4��
+��
��
���� �
)
!��� *��ก�4 (�����) �8.������.,1 99.99 =.������5�*������24�-,�	������4 ���
+���,�ก���(� �
)
!��� *��ก�4 
-,1��8�.	���5� 14 �
���#� 2539 ��
+���,�ก���(� �
)
!��� *��ก�4 24����;.��
����(�-,1��5��
��5��ก5�	ก��)��ก
*�,�ก���(� 
�	�����ก����������
ก:,�4�,�ก���(�-�����1���2� ����,= 42 *�ก��
+����
�����,�ก���(� �
)
!��� *��ก�4 
(�����) ;424����#	����/��.�*�ก�����ก���#71ก���ก��ก��ก���,�ก���(�-,1:,�4�,�ก���(� (�����ก��� ก.,.:.) 
-,1��
����1ก.�)��ก
*�,�ก���(�:���-:���������:����  

-,1:�.����8�.�$ (.�. 2540 *�ก	
กp:ก��7�������+Uก
*-,1ก����
�=.���1��� ��� ���5ก���Z4ก
*ก��=.�
������ก����
� 56 -��� :��#������=.���U��, �	���5� 8 �
���#� 2540 BX���	��X�ก���Z4ก
*ก��,�=.���
+����
����       
�
)
!��� *��ก�4 (�����) BX��������
+��-��=.���
+��> .���2�ก/:����
+��>��#�4����
�)��ก
*:�.�� -:�."�!� :�ก��
:
4:��4"-,=.�.�#�ก���(8�.ก���K
�"��1��������ก����
� (���.) ก�.��5�*1�5ก����,5��-�,�;#�������9"��8.���� BX��
��
+�� ก
��./� ;r,4
���� *��ก�4 BX��������
+���5�*4�1��5� ���1����
�#;��� �=71���� -,1����9"��8.���� �?� ���
+��
�,�ก���(��5���������
ก:,�4�,�ก���(����� �!"�
!�#�.�B5-,1:,�4�,�ก���(��,�กA=.�;,ก BX���5�#�8.=�� ��,�
��1���-,1:�.��24��=��������
+��*4�1��5� �:,�4�,�ก���(���1����
�#;��� 24���1ก����1�",B8�.����=.���
+��
�,�ก���(� �
)
!��� *��ก�4 (l�
)
!���m) *�ก .�#�ก���(8�.ก���K
�"��1��������ก����
� (���.) -,124��=������9"��8.����-,1
��
������������4 ���
+��>  



นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

รายงานประจ าปี 2556 

 

 หน้า 5 กลับสารบัญ 

และเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2545 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาโอนทรัพย์สิน เพื่อรับโอนทรัพย์สินจากบริษัท
หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด อันเนื่องมาจากการรวมกิจการของบริษัทฯ กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด  

และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2545 บริษัทฯได้แปรสภาพจากบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด พร้อมกับเปล่ียน
ชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)” โดยบริษัทฯได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นสามัญของบริษัทฯได้เข้าท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2546 เป็นวันแรก 

ในปี 2550 บริษัทฯได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังในการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และได้
ด าเนินการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เคอีเอสที การ์เดียน จ ากัด (ต่อมาเปล่ียนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง จ ากัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ากัด ตามล าดับ) อีก
ทั้ง บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มก่อตั้งกองทุน Exchange Trade Fund (ETF) ซึ่งอ้างอิงกับดัชนี SET50 อันเป็นกองทุนแรก
ของประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า “TDEX” 

ในปี 2554 Maybank IB Holdings Sdn Bhd ได้ซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 100 ของ บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
(ปัจจุบันชื่อ บริษัท เมย์แบงก์ กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จ ากัด) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และได้ท าค าเสนอซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ได้ในสัดส่วนร้อยละ 27.99 (ไม่รวมหุ้นทุนที่ซื้อคืน) และต่อมาได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้น จึงท าให้ บริษัท เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง โฮลดิ้งส์ จ ากัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 83.50  

บริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดด้านการซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุดเป็นอันดับ 1 มาอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลา 12 ปี ติดต่อกัน ในระหว่างปี 2545-2556  
 

1.3. โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2556 บริษัทฯได้จ าหน่ายหุ้นที่ได้ถือในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบริษัทย่อย 1 บริษัท คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ากัด (เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม เคอีเอสที การ์เดียน จ ากัด จากนั้นเปล่ียนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กิมเอ็ง จ ากัด) ซึ่ง
ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 100.00 ล้านบาท (ช าระเต็มมูลค่าแล้ว)  
 

1.4. ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 

ธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ MALAYAN BANKING ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
สถาบันการเงินในประเทศมาเลเซีย โดยถือหุ้นผ่าน Maybank Kim Eng Holdings ประเทศสิงคโปร์ ในสัดส่วนร้อยละ 
83.50 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด และมีโครงสร้างการถือหุ้น ดังนี้  
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 MALAYAN BANKING 

MAYBANK IB HOLDINGS SDN BHD 
(IB HOLDINGS SDN BHD 

MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED 

MAYBANK KIM ENG SESCURITIES (THAILAND) PLC. 

 MAYBANK ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD. (1) 

83.50%

100% 

100% 

99.99% 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

รายงานประจ าปี 2556 

 

 หน้า 9 กลับสารบัญ 

ของไทยเองก็มีแรงกดดันมากจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องจาก หนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 70 และ การ
ส่งออกไม่สามารถขยายตัวได้ตามเป้า และที่ส าคัญความขัดแย้งทางการเมือง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งท าให้โครงการ
ลงทุนของรัฐบาลท้ังโครงการ 2 ล้านล้านบาท และ โครงการน้ า  3.5 แสนล้านบาท ไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ ปัจจัยที่กล่าวมา
ทั้งหมดส่งผลให้ นักลงทุนต่างชาติลดน้ าหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างมาก โดยรวม ปี 2556 นักลงทุนต่างชาติมีมูลค่า
ขายสุทธิ เท่ากับ 193,911 ล้านบาท โดย นักลงทุนสถาบันในประเทศมีมูลค่าซื้อสุทธิ 108,163 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุน
ทั่วไปเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าซื้อสุทธิ 87,470 ล้านบาท       

 ส าหรับภาพรวมธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ในปี 2556 ถือว่าดีมาก บริษัทหลักทรัพย์มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น
จากปี 2555 อย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 51 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการมี
หุ้น IPO เข้ามาจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ จ านวน 16 บริษัท และ ตลาดหลักทรัพย์ MAI จ านวน 15 บริษัท มีมูลค่า
รวม เท่ากับ 339,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.69% จากปี 2555 ในขณะที่ธุรกิจการปล่อยสินเชื่อเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ 
(Margin loan) มีการปรับตัวขึ้นมากเช่นกัน   

 ทัง้นี้ บริษัทฯ ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 11.54 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2555 ที่ 
ร้อยละ 11.86 ส าหรับโครงสร้างนักลงทุนรายกลุ่มของปี 2556  มีการเปล่ียนแปลงเล็กน้อยจากปี 2555 โดยนักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศมีสัดส่วนร้อยละ 55.2 เพิ่มขึ้น นักลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ร้อยละ 13 ไม่เปล่ียนแปลง นักลงทุนสถาบันภายในประเทศ
ร้อยละ 8.9 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนนักลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนลดลงเป็นร้อยละ 23 จาก ร้อยละ 25  ในปี 2555   

 ธุรกิจตราสารหนี้  
 ในช่วงปี 2556 ตลาดแรก มีปริมาณตราสารหนี้ออกใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA รวมมูลค่าทั้งส้ิน 
8.66 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลงร้อยละ 16  เมื่อเทียบกับในปี 2555  ส าหรับมูลค่าคงค้าง (Outstanding) 
ของตราสารหนี้ไทยนั้น ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 มูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ 
ThaiBMA มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8.99 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับในช่วงระยะเวลา
เดียวกันของปี 2555 ส าหรับตราสารหน้ีที่มีสัดส่วนของมูลค่าคงค้างสูงสุด ได้แก่พันธบัตรรัฐบาล  (Government Bond) มี
มูลค่าคงค้างเท่ากับ 3.34 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับปี 2555 รองลงมาได้แก่พันธบัตรธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (Bank of Thailand Bond) มีมูลค่าคงค้างเท่ากับ 3.34 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับปี 
2555 รองลงมาได้แก่  พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Bond)  มีมูลค่าคงค้างเท่ากับ 2.84 ล้านล้าน
บาท ลดลง 8.9% และตราสารหนี้ภาคเอกชน (Long-Term Corporate Bond และ Commercial Paper) มีมูลค่าคงค้าง
รวม 1.88 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 

ในปี 2556 บริษัทได้ออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) เพื่อใชใ้นการขยายธุรกิจ และรองรบัความ
ต้องการเงินกู้ยมืเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามชว่งระยะเวลาตา่งๆ ซึง่ตลอดทั้งปี มีมูลคา่การเสนอขายรวม 12,458 ล้านบาท โดยมี
อายุตัว๋แลกเงินไม่เกิน 270 วัน  

 ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงนิและการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  

ในปี 2556 การระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ปรับดีขึ้นทั้งด้านจ านวนบริษัท และมูลค่าระดมทุนโดยมี
บริษัทจดทะเบียนใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่ รวม 31 บริษัท และ7 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์  คิด
เป็นมูลค่าระดมทุนรวมที่ 339,891 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.69 จากปี 2555  บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ มีจ านวน
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����	�������B���	�ก�	B�ก�	��$��%;�	@ก����
ก�	�
��A38DQ�6��ก�	ก�	6��6:������A38	���	8ก��ก�	
6:�������1������E�4�;��1���
 ��6. ������	5 3�&
�5 ����������C�;� �Q3��� 395 3������  DQ�6��ก�	ก�	6��6:������A38
	���	8ก��ก�	6��6:�������1������E�4�;��1�A38B��:���EA��
���F�v��
 ��6. �Q�����	5A?3 A��?�	5������5 A���5���%
��3�5 �Q3��� 185.65 3������ �%;�	@ก����
ก�	�
��B�ก�	?<&����D���ก	8���B�E� (Big Lot) ��
��6. �%�%��� ก	1w��x3��&
 
�Q3��� 1,205 3������  �%;�	@ก����
ก�	�
��A38DQ�6��ก�	ก�	6��6:������A38	���	8ก��ก�	6��6:�������1������E�4�;��1�
B��Aก�DQ�H<��1������ ��
 ��6. �����3%���� �%��3w������5 �Q3��� 2,000.38 3������ �%;�	@ก����
ก�	�
�����	8�ก%;��ก��
ก�	����?@;
����	�4�5A38ก�	�����:�	��ก�	�%;�ก%;����
ก����
 ��6. ��UUR9��� �Q3��� 9,000 3������ �%;�	@ก����
ก�	
�
�����	8B�ก�	����?@;
����	�4�5 (�1�� ��6. ����A�7���	) �Q3��� 188,880 3������ �%;�	@ก����
ก�	�
��B�ก�	����
�	8�Q3��	
ก�	�	
UUZ� IPP 	���%; 3 �Q3��� 15,000 3������ �%;�	@ก����
ก�	�
��B�ก�	����1��H<�����B��Aก���ก3
�1�
���
�	8��9 �Q3��� 1,864.65 3������ ����� 2556 �	����� �%	����������S�CF�ก�6	�� 55.37 3������ 3�3
	���38 
4.42 6�ก 57.93 3������B��� 2555 

• ��ก��5�/2!�*+,
 �������*+,
 ���(/�)���   

�	����� ��	��B���1E��6�กก	8�	�
ก�	�3�
B���	8ก��F1	ก�6?<&������EE�?<&����3��
���� �	8�>�
���A��?<&������EE�?<&����3��
���� (Derivatives Agent)  ���4	8	�C��EE�����EE�?<&����3��
���� 4.9. 2546  ���
�	����� ���	�;��:�����F1	ก�6ก�	B���	�ก�	?<&������EE�?<&����3��
����B��ก��3Qก����1��3A383Qก����H������&
A���3��
��EE�?<&����3��
�������	�;���R��:�ก�	B�����%; 28 ������ 2549 ��$������ S �Y661��� �3����EE�?<&����3��
�����%
������ 9 �������3�ก ��Aก� SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, Gold Futures, Silver 
Futures, Brent Crude Oil Futures, Interest Rate Futures, USD Futures A38 Sector Futures 

B��� 2556 �3����EE�?<&����3��
�����%�	���Sก�	?<&������&
��&�6:���� 16,664,126 ��EE�  ���
�	���Sก�	?<&�����G3%;��:��	�������� SET50 Index Futures �����$� 23,218 ��EE������� ?@;
�4�;��@&��	8��S	���38 41 
��<;���%��ก���	���Sก�	?<&����B��� 2555 �%;��Q��%;	8��� 16,467 ��EE������� �:��	�� SET50 Index Options �%�	���S
ก�	?<&�����G3%;���&
��&� 267 ��EE������� ?@;
�4�;��@&�	���38 21 6�ก�	���Sก�	?<&����B��� 2555 �%;��Q��%;	8��� 221 
��EE������� �:��	�� Single Stock Futures �%�	���Sก�	?<&�����G3%;���&
��&� 34,351 ��EE������� ?@;
�������@&��	8��S
	���38 288.2  ��<;���%��ก���	���Sก�	?<&����B��� 2555 �%;��Q��%;	8��� 8,849 ��EE������� �:��	�� Gold Futures �%
�	���Sก�	?<&�����G3%;���&
��&� 9,009 ��EE������� ?@;
3�3
�	8��S	���38 39.4 ��<;���%��ก���	���Sก�	?<&����B��� 
2555 �%;��Q��%;	8��� 14,868 ��EE������� �:��	�� Silver Futures �%�	���Sก�	?<&�����G3%;���&
��&� 5 ��EE������� ?@;
3�3

�	8��S	���38 91.7 ��<;���%��ก���	���Sก�	?<&����B��� 2555 �%;��Q��%;	8��� 60 ��EE������� �:��	�� Brent Crude Oil 
Futures �%�	���Sก�	?<&�����G3%;���&
��&� 190 ��EE������� ?@;
3�3
�	8��S	���38 68.5 ��<;���%��ก���	���Sก�	?<&�
���B���  2555 �%;��Q��%;	8��� 603 ��EE������� �:��	�� USD Futures �%�	���Sก�	?<&�����G3%;���&
��&� 977 ��EE������� 
?@;
3�3
�	8��S	���38 64.5 ��<;���%��ก���	���Sก�	?<&����B��� 2555 �%;��Q��%;	8��� 2,751 ��EE������� B�>�4	��
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��
�3����EE�?<&����3��
���� ก31����ก3
�1� �	8ก������� ก31����ก3
�1���;��B��	8��9	���38 56.03 ก31����ก
3
�1��H����B��	8��9	���38 35.92 A38ก31����ก3
�1����
�	8��9	���38 8.05 ��
�	���Sก�	?<&���� 

B��� 2556 ��&� �	����� �%����A��
ก�	�3����
ก�	?<&������EE�?<&����3��
������$��������%; ?@;
���
��$��������ก�	?<&��������ก��	���38 6.59 ��
�	���Sก�	?<&�����3����EE�?<&����3��
�������	�� �����$��	���S
ก�	?<&������EE�?<&����3��
���� 6:���� 2,194,965 ��EE� ��&
�%&�	���Sก�	?<&������
�	����� �������B�E���&���
6�กก�	�:�����F1	ก�6��$����A��?<&������EE�?<&����3��
���� 

�	����� B�������:���Eก��ก�	����T��DQ�3
�1�B��3����EE�?<&����3��
���� ������:�����ก�	
��	�B������	Q�ก��3Qก��� A38�	8C�C���;������
�����<;�
 �����:��	76B�	8�8�����
F1	ก�6���A��?<&������EE�?<&�
���3��
������
�	����� ��Q��%;ก�	�%;3Qก������%����	Q���������B6H@
ก3�1�F5ก�	3
�1�B���EE�?<&����3��
���� ����B6H@

D3���A��A38������%;�
�%;�ก���@&�6�กก�	3
�1� A38����	HBC��	8��C�56�ก��EE�?<&����3��
���� B�ก�	3
�1��	<�
�Z�
ก��������%;�
������
HQก���
�	
�����Z����� �	����� 68�������4	���ก��3Qก���A38T��DQ�3
�1��%;ก���
�@&��:��	��
ก�	3
�1�B���EE�?<&����3��
���� �	����� ��6���:�A38�D�A4	�������	�8�5	����� ����%������	�8�5��
��������

��������EE�?<&����3��
���� 3 	����3� �<� ก���>���C�� ก���>������ A38ก���>���;:� A38�%ก�	�F����ก3�1�F5ก�	
3
�1�B��3����EE�?<&����3��
����B�	8��H������>�4A38��%�
B� KELIVE TV ?@;
3Qก�������	H	��C���D�����
 
Internet H�����������1ก�C������:�ก�	�	<�68������C�����%;����@ก��������������
ก�	 

• :�������2�����!��
�-���.  (Derivative Warrant :DW) 

�	����� ��$��	�������������tB��	8��9���%;��ก Derivative Warrants (DW) ��&
A���� 2553 B�
3�ก�S8�������D���	8��?<&����B��3���3�ก�	�4�5� (Direct Listing) A38B��� 2556 �	����� ����ก������� DW 
��&
�����$�6:���� 49 ��������	��ก�	���	��6�กDQ�3
�1��%4�����	  ��&
�%& �	����� ��	��ก�	6����������������C<;�H<� 
(Credit Rating) B�	8��� AA 6�ก�	���� Fitch Ratings (�	8��9��)   

��&
�%&��<;�
6�ก DW ��
��$�������B��� �	����� 6@
���%ก�	6��ก�	��	�A38������B��ก��DQ�3
�1�����

�����<;�
 �3��6�ก�	6���:�������	�8�5	����� Derivative Warrant Strategy Update A38ก�	�F����ก3�1�F5ก�	3
�1�
D���	8��H��������>�4A38��%�
B� KELIVE TV ?@;
����	H	��C�����
 Internet �4<;�B��3Qก���	��H@
�6�������%;
ก�	�3����	������	Q� A38����Q3�%;���������1ก�	S5 

• ��ก�����ก��ก
�!��/$ 
B��� 4.9.2556 �%;D����� ก�	3
�1�B�ก�
�1�	����	������������ก�@&�6�ก��&
��ก3
�1�	������A38

��ก3
�1��H���� 	��H@
DQ��%�
����� ����ก3�
>��8�3���
��A38�3���1��%;�%����D��D����ก�@&� ��� S ��&��� 
4.9.2556 �%�Q3����	�4�5���	�� (NAV) ��
��&
�1����ก		��	���	6��ก�	ก�
�1���
����&
��&��	8��S 2.9 3���3���
��� �4�;��@&�6�ก�Q3����	�4�5���	����
��&
�1����ก		� S ��&��� 4.9.2555 �	8��S	���38 12  

��&
�%& B��� 4.9.2556 �%;D����� �%ก�	6����&
A38������������3
�1�ก�
�1�	���%;�%����B�E�A38
�����B6�3��ก�
�1� ?@;
����B�E���$�ก�
�1�	����	
�	��
4<&�T�� (Infrastructure Fund) A38ก�
�1�	��
���
��	���	�4�5 (Property Fund) ���B��� 4.9.2556 �%;D����� �%ก�	6����&
A38������������3
�1���
ก�
�1�	��
��	
�	��
4<&�T��6:������&
��&� 3 ก�
 ��Aก� ก�
�1�	����	
�	��
4<&�T��	8������
��3C���
	�
 �%�%����ก	� (BTS 
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RAIL MASS TRANSIT GROWTH INFRASTRUCTURE FUND: BTSGIF) ก�
�1�	����	
�	��
4<&�T���	
UUZ� ���8 
�%.ก	�� �4����	5 (AMATA B. GRIMM POWER POWER PLANT INFRASTRUCTURE FUND: ABPIF) A38ก�
�1�	��
��	
�	��
4<&�T����	������ �	Q�ก	� (TRUE TELECOMMUNICATIONS GROWTH INFRASTRUCTURE 
FUND:TRUEIF) ?@;
��&
 3 ก�
�1���	��ก�	���	���������
�%6�ก��ก3
�1� ���ก�
�1�	����	
�	��
4<&�T����&
 3 �%�Q3���
ก�		8���1�	����&
��&�ก��� 126,000 3������  

B�C��
�� 4.9.2556 �%ก�	6����&
A38������������3
�1���
ก�
�1�	�����
��	���	�4�5B���6:����
��&
��&� 7 ก�
�1� ?@;
�%ก�	3
�1�B��	�4�5����	8�>��	
A	� ����	�:���ก
�� A38�	

���1����ก		� ���ก�
�1�	��
���
��	���	�4�5��&
 7 ก�
�%�Q3���ก�		8���1�	����&
��&�ก��� 25,000 3������ 
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♦♦♦♦���������	
����♦♦♦♦   

1. ���	
������กก�������� !"#���$%��& #��� !���'�ก����#�(��	������������ก���	'��'��"#�

)�%*ก$� �+���,�� 
�$�-��,�� �.���/�0�-��,(�����
�) 

��	
����ก��������� ����ก��	
�������	����������	��ก���	� � !��"�#��$���%�&�	'��ก�(�#)
*+��,ก�� �#��*���!��
�#���'���*���-�)'����.� /����0ก��������	1�'�����ก���	�-���/�)*�+
�	 -�)�#��
*2�!��!�����ก���.� � !�*/3�/4��	�"!�	5���ก*����ก���#��.���������� &�	1� /6 2553 /6 2554 -�)/6 2555 /����0
ก��������	��ก���	�*:�"!	'��#�1�'�����ก���	�� �"�;��#�*���ก� 29,066 �������, 29,473 ������� -�) 32,304 
������� '���;��� 1��0)�"!1�/6 2556 �"/����0ก��������	��ก���	�*:�"!	'��#�1�'�����ก���	�� *���ก� 50,329 
������� *��!�� ����ก/6 2555 1��'�����	�) 55.79 *��!����ก1�/6 2556 /4��	'��� B �"!$��C�ก�)�����������
����
�#���.�-���� �����ก/4��	(�	1�/�)*�+-�)(�	��ก/�)*�+�"C��;�1���#��*2�!��!�����ก���.�*��!���ก� �� &�	
������ �"��	
�������	����������	��ก���	�1� /6 2554 /6 2555 -�)/6 2556 */3�*��� 2,624 ������� 2,521 ������� 
-�) 3,618 ������� '���;��� 

�#��C�C#����*+��,ก�� '���*��� -�)'����.����*ก��� ��
����#	/4��	���	/�)ก��� !��	5���ก*����ก��
�#��.���������� *2�� �#��C�C#����������;��� *�'.ก��0��#���.�-��1� 3 ���#�2�	-��(��1'� /4E�����
ก��*���� -�)/4E��*+��,ก�� ���1�(5��(���*���ก� -�)	.&�/ � !�*�'.ก��0�*�����"����$��C�ก�)��'���#��*2�!��!����
�ก���.����1�/�)*�+-�)'���/�)*�+ -�)$��C�ก�)��1������'��/����0ก��������	��ก���	�1�'�����ก���	�� 
�#�F �/����0ก���)���.�-�)ก���;���ก���	�*������)*�"	�1�'�����ก���	�� � !��)$��C�ก�)��1�������	����"
�	$;��E'��ก���;�*���%.�ก�� ,��)���ก��*���-�)C�ก���;�*��������������� 

�	���
�กG'�������� 
���;�*�����'�ก��*��!����#��*$"!	�1�*��!����ก���#&�	ก��1��C�'��-��-ก�*��������"!
ก��'��� ���$�#�1��5/-��-/�C�ก�/����0ก��������	��ก���	�1�'�����ก���	�� *��!��#��.�'���.����"!��� 
������ -�)�	�	���	�	,���5ก���1��ก#���� ��&�	*�������5ก���$F���-�)�5ก����!#
/ �#�F �ก��$������	
����กก��
1�����ก��*/3��"!/� ก�����ก��*���/�)*(�'���B *2�� ก����ก-�)*$����	��ก���	� ก���#��#�ก��ก�� ก��*���
�����;�ก��ก�� ก��+ ก���#��*/3�
/
�����&���ก��  ก��/�)*����5����ก��ก�� -�)��	
�����%���*�"	���กก����
�;�����	��ก���	�  '�����ก����-������	
����!�B ���� ก��/�)ก��%.�ก����ก��ก���.��#� ก��/�)ก��%.�ก��ก��
��ก��ก���.�$�#��.��� ก��/�)ก��%.�ก��	��-�)1��	����ก���	� ก����ก-�)*$����	'��$����.��%� */3�'��  

2.  ���	
������กก��-"(�"��0�1.�ก$�2��ก���3�4 

%.�ก����ก���	�*/3�%.�ก���"!�"ก��-�������������$5� &�	*:��)%.�ก��ก��*/3���	����������	��ก���	�� !�*/3�
��	
����ก��������� &�	F �-��#��'�����ก���	�� 
��/�)ก�+*/�"!	�-/��&���$�������%���*�"	���	����������	
��ก���	�&�	ก;�����'�����%���*�"	����'!;�1��'�����	�) 0.25 ����5����ก��������	 &�	�"C�'��-'� 
#��"! 14 �ก���� 2545 */3�'���� -�)$���$.�1�#��"! 13 �ก���� 2550 � !�'����1�#��"! 25 %�#��� 2549 '���
��ก���	�� 
��/�)ก�+�	�	�)	)*#��ก��������%���*�"	�ก��������	��ก���	�-���"���'!;�'��
/�"ก 5 /6 &�	-���
�)	)*#����ก*/3� 2 2�#� ��� 1�2�#� 3 /6-�ก (#��"! 1 �ก���� 2550 F �#��"! 31 %�#��� 2552) 	���1�����
���%���*�"	����'!;�$;����ก��������	��ก���	��!#
/1��'�����	�) 0.25 '��
/ -�)1�2�#� 2 /6F��� (#��"! 1 �ก���� 
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2553 F �#��"! 31 %�#��� 2554) 1��������%���*�"	�ก��������	��ก���	�-��*/3������
� ��� �"�'�����%���*�"	�
-/�C����� '���5����ก��������	��ก���	��"!*��!�� �� -�)1�/6 2555 */3�'���� ก��������%���*�"	�ก��������	
��ก���	�*/3�-��*$�" � ��;�1��'��-'�/6 2553 */3�'��
/ %.�ก����ก���	��"ก��-�����1��������%���*�"	���	��������
��	��ก���	�*��!�$5�� ����ก2�#�*#���"!C����� &�	������
���	�	���"!�)�J�������.0(��ก��1�����ก��1��.ก���� 
&�	*:��)�	���	�!� ก��1�����ก��������	��ก���	�������*����*�G'��ก� �� -��#�� �"�'�����%���*�"	�ก��������	�"!'!;�
ก#���'�����%���*�"	�ก��������	��ก���	��!#
/ *��!����ก*/3�2������ก�����.��"!*/3��"!$�1�����ก���.��;��#���ก  
(���%���*�"	�������	��ก���	�������*����*�G'���1��'�����	�) 60 ����'�����%���*�"	�������	�!#
/) ����"� ������ 
�"�&	��	*���ก��1�����ก���"!*����.0(�� *��!��ก��,���5ก������������ ���������	�	,���5ก����"!�"�	5�1�/4��.�� &�	
ก��*��!��.0(��������#��	 ก��*��!�+ก	(������.���ก�1�����ก��1�����ก��-�)ก��1���;�-�)�;�-ก��5ก��� �#����
�J���)��*��&�&�	"$��$�*�+*��!�'��$����#��'���ก������5ก���
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$;����%.�ก������#�0�2%�ก��� !�/4��.���"ก��-�������ก*2��ก����1�����ก��1�����ก�� -�)�'�����%���*�"	�
1�ก��1�����ก�� ������ *���ก��1�����ก���"!���ก���	 *2�� ก����ก-�)*$����	��ก���	� ก��1�����ก��*/3��"!/� ก��
���ก��*�����$�) ก������-����*����.� ก���#��#�ก��ก�� ก�������;�ก��ก�� ก��/�)*����5����ก��ก�� ��� &�	*����"!
�.0(�����ก��1�����ก�� ������ �"ก���J���#���5��#��$����F����.���ก��������#�0�2%�ก���	���'��*��!�� 
*��!�1���.���ก���������� $����F1�����ก���"!�"�.0(��-ก��5ก���
���	���'��*��!�� 

��ก��ก�"������� 	�
����1���.E�'��กก�)��#�ก�����1��/�)ก��%.�ก��������	$EE�������	��#����� 
/�)*(�'#-��������	$EE�������	��#����� (Derivatives Agent) '����)��2�EE'�$EE�������	��#����� �.+. 
2546 ������ 
��C���ก����*���ก1��*/3�$��2�ก�������� '�����.��%� (/�)*�+
�	) �;�ก� (���2�) (Thailand 
Futures Exchange: TFEX) -�)
��C���ก����*���ก1��*/3�$��2�ก��� ����� $;��ก�ก�E2" (/�)*�+
�	) �;�ก� 
(Thailand Clearing House: TCH) *��!�/�)ก��%.�ก���ก��*/3�'#-��������	$EE�������	��#�����C���'�����.��%� 
� !�
��*��!�*/d��;�*���ก��'��-'�#��"! 28 *���	� 2549 */3�'���� � !��;�1�������� �"��	
����กก��/�)ก��%.�ก���ก��
*/3�'#-��������	$EE�������	��#�����C���'�����.��%�*��!�*'���"ก����� !� 

3.  ���	
������กก��36�3$��7ก�!����02�(2�8#�!#���� 

1�/6 2555 -�)/6 2556 ������ �"$�$�#��5����ก��������	��ก���	����ก�.���5ก�����	1�E� 10 ����-�ก ���
*/3����	�) 24.59 -�) 21.71 ����5����ก��������	��ก���	��#���������� ��ก������ '���$5E*$"	�5ก�����	1�E�
��ก���#
/�)ก�)����	
�� ���%���*�"	�ก��������	��ก���	����ก�.���5ก�����	1�E���ก���#���*/3����	�) 5.56 -�) 
4.29 �����	
�����%���*�"	���	����������	��ก���	��#���������� 1�/6 2555 -�)/6 2556 '���;��� �	���
�กG
'���5ก�����	1�E���ก���#
���#�F ������1�ก�.������� *�	�-��ก� ก��*�G� &e�����$� �;�ก� � !��"$�$�#���	
�����	�) 4.90 
-�) 6.16 �����	
�����%���*�"	���	����������	��ก���	��#���������� 1�/6 2555 -�)/6 2556 '���;��� 
*��!����ก ����� *�	�-��ก� ก��*�G� &e�����$� �;�ก� */3�C5�F���.��1�E���������� ������ � ��"&�ก�$1�ก��$5E*$"	�5ก���
��	��ก���#���	��ก �	���
�กG'�� ������ '�)��กF ��#��*$"!	�1�ก��� !�����5����ก��������	��ก���	���ก�5ก�����	
1�E� ������� �*���ก��*��!��;��#��5ก�����		��	*��!�ก�)��	,���5ก���1��ก#���� �� &�	 0 #��"! 31 %�#��� 2555 
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������ �"�;��#��E2"�5ก���/�)��0 119,000 �E2" -�) 0 #��"! 31 %�#��� 2556 ������ �"�;��#��E2"�5ก���
/�)��0 143,000 �E2" -�)1�/6 2556 ������ �"$�$�#���	
����กก�.���5ก�����	�.���/�)��0���	�) 94.06 -�)
�5ก���$F���-�)'���/�)*�+/�)��0���	�) 5.94 ��ก��ก�"� ������ 	��"��	
����ก%.�ก��#�0�2%�ก�� � !��)2�#	1��
������ �"2������1�ก������	
��*��!�� �� &�	
��'���� !������	
����ก%.�ก����	����������	��ก���	�*�"	��	���*�"	# 
&�	������ �"��	
����ก%.�ก��#�0�2%�ก���#� �;��#� 49.21 ������� �������	�) 14.71 ��ก 57.7 �������1�/6 
2555 

4. ���	
������กก��'$ �� :����
�$��(�;8/#2��ก���3�4,�	������"#��7ก�!�2�8#'$ �� :����ก�����
2��ก���ก��"#��7ก�!����2���ก�����.�0������;8/#"���(��2�!�-�����	
����#��
ก$ ��ก2��/�7� 

0 #��"! 31 %�#��� 2556 ������ �"�5ก��"�%.�ก����ก���	��#� 12,830.21 ������� /�)ก����#	�5ก��"�����
��ก���	���#	*���$� 2,312.27 ������� �5ก��"�*���1��ก5�	��*��!�������ก���	� 10,119.92 ������� �5ก��"�1��	��
��ก���	� 152.22 ������� -�)�5ก��"���!� 245.80 ������� &�	������ �"��ก*�"�	�������#� 63.47 ������� 
��ก��ก�"� ������ �"�5ก��"�%.�ก��$EE�������	��#������;��#� 9.47 ������� ����"� ������
���;�-�ก�5ก��"�%.�ก��
��ก���	�-�)$EE�������	��#�������ก���#*/3��5ก��"����	�.0(���;��#� 260.69 ������� ���*/3����	�) 2.03 ���
�5ก��"�%.�ก����ก���	�-�)$EE�������	��#������#� � !�*/3���"����	�.0(���"!*ก��� ����ก�5ก��"�����������ก���	� ��%�
(�� �;�ก� ก���ก��*�����F���.���������� *�	�-��ก� ก��*�G� &e�����$� �;�ก� 1�/6 2541 �;��#� 254.65 ������� ��"�
�;��#��"������� 
���	�	��'��'��*�"	ก*กG���"��.ก��	1��*�G#�"!$.� &�	��ก
��$����F/�)�"/�)���*�"	ก2;��)��"�
�� กG
�)�;�*���ก��fg������'��+��*��!��;�*���ก��'��
/ -�)*/3���"��"!*ก����ก�5ก��"���������� (�	���ก��*�����F���.����� 
����� *�	�-��ก� ก��*�G� &e�����$� �;�ก� �;��#� 4.60 �������   

$;������"����	�.0(�� �;��#� 260.09 ������� ��ก���#����'�����/�)ก����#	�5ก��"���2��'!;�ก#����'�,��
-�)�5ก��"���2��$�$	�;��#� 9.13 ������� -�) 250.96 ������� '���;��� � !������� �"ก��'��$;����*C�!���"�$�$	�)
$5E*/3��;��#� 259.80 ������� &�	
��'��$;����1��'�����	�) 100 $;������"�$�$	�)$5E 

$;����%.�ก��'#-��������	$EE�������	��#�����1�'�����.��%���� ������ �"�#��*$"!	���กก���"!
��ก/�)ก�����5ก������
����*�"	�1�ก��2;��)��"�$���"!�"'��$;��ก�ก�E2"  ����������� 1�,��)'#-��������	
$EE�������	��#������"�����"!1�ก��*�"	ก -�)'��'��*กG���ก/�)ก���ก���#����5ก��� *��!���2;��)��"���*ก������ก
C�ก������.����ก�����.�1�$EE�������	��#���������5ก��� �	���
�กG'�������� �"�&	��	�"!�)���#��*$"!	���
*ก����กก��C����2;��)*������������ก���	� ����C����2;��)ก��#����ก/�)ก�����5ก���$;����ก�����.�1�$EE�����
��	��#�����-�)�#��*$"!	���*ก����ก��"�$5E &�	1���#��$;��E'��ก�������0���*���ก�5ก���*��!�1��
���5ก����"!�"
�.0(��  -�)ก;����#�*���������	��ก���	�-�)#�*���1�ก�����.�1�$EE�������	��#����� 1��*���)$�'��
��ก/�)ก� ,��)ก��*��� �#��$����F1�ก��2;��)��"� $(������� -�)/�)$�ก��0�ก�����.�����5ก��� �#�����"ก��
���#�$F��)����5ก���-�)�#��.�ก��12�#�*����	���1ก��2�� �� !��&	��	��������� 1�-�����ก����ก���#��*$"!	�
���%.�ก��ก��*/3�'#-��������	$EE�������	��#������"ก���;�*���ก���"!��ก.�-�)'��'��C��	���'��*��!�� $;����
�5ก���$F��� ������ �)�"ก��/�)*���$F��)���ก��*�������5ก���$F������$F���1�/�)*�+-�)$F���'���/�)*�+
�	���1ก��2��  ��ก�5ก���/�)$�/4E�����ก��*����������$(�������  ������ �"$��%��"!�)�����0�/��*/�"!	���#�*���
ก��������	$EE�������	��#����� /��*/�"!	�#�%"ก�������;��#�*���#����ก/�)ก�  /����$F��) ก��F������$5�$.��"!
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�5ก���F�������	5�
�� $;�����5ก����.��� ������ �)�"ก�������0�$F��)���ก��*�������5ก����	���$�!;�*$�� -�)�)
'��'���5ก����"!F5ก*�"	ก1��*'����ก/�)ก�*��!� �����5ก����"!F5ก����/d�$F��)$EE��	���1ก��2�� 

5. ���	
������กก��02!ก7!�8	
�$�
38#;8/#2��ก���3�4 (Margin Account) 0����� Credit Balance 

1�ก��1��ก5�	��*���*��!�������ก���	���� ������ ����"�#��*$"!	��"!*ก��� ����กก���"!�5ก��"�C����2;��)��"�
�� 
*:��)ก�0"�"!�5���������ก���	��"!*/3���ก/�)ก�������'!;�ก#��	����"��"!�"�	5� � !�&�	/ก'�-��#�)
��*ก��� ��*��!����ก
�5ก���1��)�� Credit Balance �)'����;���$�$�#������ก/�)ก�ก�	����"� (Maintenance Margin)  1��*/3�
/'��
*��!��
�������ก��-�)������ ก;���� F��$�$�#���ก���#'ก��
/'!;�ก#���'���"!ก;���� ������ �"���'��1�ก�� Call 
Margin -�) Force Sell '���;��� -'�����"�����"*�'.ก��0�C��/ก'��"!�;�1��������ก���	��"!*/3���ก/�)ก���'!;���
�	����#�*�G#*ก��ก#���)��ก���;���$�$�#������ก/�)ก�ก�	����"� (Maintenance Margin) �)��ก��
�� ����� 
������ � ��"�&	��	1�ก���������#��*$"!	�1�$�#��"�&�	ก;����ก�)�#�ก���"!2�*�� -�)��ก.� 1�ก����*���ก -�)
ก;���� Initial Margin $;������ก���	��"!��.E�'1�����������;��;�
��1��E2"�������� -'�����"������� �)
����.E�'1��
�5ก���������ก���	��"!�"�#��*$"!	�$5���#	*���ก5� ��ก��ก�"������� 	�
��ก;����*����$5�$.�1�ก��ก5�	��*��!�������ก���	�
����5ก���-'��)��	$;������ก���	�1���ก���	��� !��"ก��#	 

�	���
�กG'�� *��!������0���ก�5�����5ก��"�*���1��ก5�	��*��!�������ก���	� 0 #��"! 31 %�#��� /6 2554 /6 2555 
-�)/62556 �"�5����*���ก� 4,404.76 ������� 8,776.28 ������� -�) 10,119.92 �������'���;��� � !��5������ก���#
�"ก��*/�"!	�-/��
/'��ก��*��!�� ��-�)�������/����0ก��������	��ก���	�1�'�����ก���	�� 1�-'��)2�#�*#��
��ก���# � !�1�2�#��"!�"/����0�5ก��"�*��!�$5�� �� ��������� '�)��กF ��#��*$"!	���ก���#*/3��	����" -'�����"� ������ 
���"
��'�ก��*��!�/g��ก��#��*$"!	�1��)�� Credit balance '���"!
���%���	
#�1�#���ก��� ��#	�#����ก.�-�)������ 
� !��"!C����������� 
��*�	�"/4E���"!�"�	$;��E��กก��1��ก5�	��*��!�������ก���	�1��)����ก���#-'��	���1� 

6. ���	
������กก��"� "!#�"#���������#	3$�
,#�4 

ก���;�*���%.�ก����������� �;�*/3�'���� !����)�������#*'���*/3�$�#�1�E� � !��)�������#*'����"!$;��E���
������ 
��-ก� 1) �)���"!*2�!��'��ก�'�����ก���	�-���/�)*�+
�	1�ก��������	�.��-��*�"	�
��� (Real Time) 2�!�#��
�)�� HiTrade � !���ก���ก��'���-�)�5ก���12��)���"�1�ก��'��'��ก��*���!��
�#��������.�� $���;�$!�������	�.�� 
-�)'�#�$��$F��)����;�$!�������	 &�	�)���"�*2�!��'��ก����*����*�G' *��!�1�����ก���5ก���1�ก��'��'��ก��
*���!��
�#��������.��-�)$���;�$!�������	C������*����*�G'��#	 2) �)���"!*2�!��'��ก�'�����.��%� 1�ก��������	
$EE�������	��#����� *��!�1��*��������"!ก��'���$����F$���;�$!�������	$EE�������	��#�����*��!��5ก���
��  -�)	��"
�)��������	$EE�������	��#������"!*2�!��'��ก������ *�G'*��� ��� ��� �;�ก� *��!�1���5ก����;�ก��������	$EE�����
��	��#�����C������*����*�G'
�� 3) �)��2;��)����2�!�#�� Securities Back Office Automation (SBA) */3��)������"!
12�1�ก��2;��)��	ก��������	�.��ก��5ก���-�)ก�+5�	���r�ก��ก���	�&�	�)�� SBA �)������5�������	/�)�;�#���ก
�)�� HiTrade -�)��ก'�����ก���	�� ��/�)�#�C� 0 $���#� ����� ��ก�)�������#*'����������)$��C�ก�)��
'��ก���;�*���%.�ก����������� 

�	���
�กG'�� ������ �"��'�ก��1�ก�����#��*$"!	���ก���# &�	��1���"�)�����$;���� ��������$;����
����5��"!$;��E�"!$����F12����
���	���'��*��!��ก�0"
��$����F12��)�������ก
�� $;����ก��*2�!��'���)��
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�����#*'����)�#���$;��ก���1�E�-�)$;��ก���$��� ������ �"�)�� Leased line $;�����"!$����F$�*/�"!	� 
(Switch) 
��&�	�'&��'�*��!� Leased line �"/4E�� ��ก��ก�"� ������ �"-C�:.ก*:���"!$����F
/12����+5�	�$;��������5� 
(Disaster Recovery Center) 1�ก�0"�"!
��$����F/v��'����
��'��-C�:.ก*:�� &�	
����1���"ก����$���)�������� 
-�)���#����'��ก��/v��'����'���"!�)�.*/3�-C�$;����:.ก*:�� (Business Continuity Plan) �.ก/6 &�	*/3�ก��
��$��*$����*ก��*�'.ก��0�������� *��!�1��*ก���#���!�1�#��+5�	�$;��������5�$����F12����
�� -�)$����F�����ก��
�;����
���	����"/�)$��%�(�� 

7. ���	
������กก���� ���2�(��2��ก���3�4 

ก��1�����ก������ก�����;�����	��ก���	�-�)��/�)ก�ก���;�����	��ก���	��"�#��*$"!	�1�ก�0"�"!   
������ 
��$����F���;�����	��ก���	�
�����'���"!��/�)ก�ก���;�����	
#�
�� *��!����ก����	5�1�2�#��"!�ก���.�
��
�"�#���!�1�'��(�#)ก�����.�  -�)�#��C�C#����(�#)'���*���-�)'�����ก���	� */3�'�� �;�1��'�����
��ก���	��"!*����*����E2"������ -�)������ '�����C�����.��"!���*ก��� �� ��ก(�	�����ก���	���ก���#����'!;�
ก#���"!������ 
����/�)ก�ก���;�����	
#� �	���
�กG'���"!C����������� �)�;�ก��+ ก��-�)#�*���)������5�*�����'�����
�����C5�*$����	��ก���	�-�)�����0��#��$�1�����5ก��������ก���.� &�	�)��/�)ก�ก���;�����	1���ก���	�
�"!�����0�-��#*�G�#���"�#��*$"!	�'!;���กก�����;�����	
����� �#����1����ก�0"�"!*/3��;��#��"!�"�	$;��E�)'���
�;�*$��'���0)ก���ก��ก����/�)ก�ก���;�����	 *��!������0���.�'�ก���ก����/�)ก�ก���;�����	   ����"�1�����
ก�����;�����	-�)��/�)ก�ก���;�����	�#����ก��*/3��"!/� ก�����ก��*������ ������ 1���#��$;��E�	�����ก1�
ก����*���ก�5ก��� &�	�)�;�ก��/�)*����5ก���1�*�����'��ก��������0������ �#����
��ก;�������'��1�ก��'�#�$��
����5�����5ก��� (Due Diligence) �	�����ก.� '�����ก����1���.���ก��"ก���J���#���5�-�)�#��*���1�1�
กx�)*�"	�'���B�"!*ก"!	#����ก�ก��/v��'���� *��!�1�����ก��-ก��5ก���
���	���F5ก'���-�)�"/�)$��%�(��  

8. ���	
������กก���P$��,$2�!�����'$ 3�� 2�8#Q �	$:#�"#��.���ก� 
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���� �*�� 
��>�#= 62 ��,����
D 9�A� 4 E���#�%  
����
��&2 �����ก ก�����(F 10500 
!��&�(�2 0-2231-2700 
!����� 0-2231-2418 
  
���� ���� 
��>�#= 92/10 ��,�������# 2 9�A� 7        
E���������<� �#�% �����ก  
ก�����( 10500 
!��&�(�2  0-2636-7550-5 
!�����       0-2636-7565 
 
���� ����!���. 
��>�#= 496-502 ������>�#= 6   
��,����%�����2(���3� 9�A� 8  
E���(���:�� ��%(��# 4��%���  
ก�����(F 10330 
!��&�(�2  0-2256-9373 
!�����  0-2256-9374 
            
���� �+/ก 
��>�#= 159 ��,������%%��� 9�A� 25  
E����>�%��� 21 ,�����
���<�            
��7�� ก�����(F 10110 
!��&�(�2  0-2665-7000 
!�����  0-2665-7050 
 
���� %�=�+-%�*	�� 
��>�#= 622 ��,�������%!(��#=
%  
9�A� 14 E����>�%��� ,������  
,�����
 ก�����(F 10110 
!��&�(�2  0-2664-9800 
!�����  0-2664-9811 
 
 
 

���� %3�����. 
��>�#= 999/3 ���D'��2 9�A� 3        
E��(�D��%�ก�� �������  
ก�����(F 10250 
!��&�(�2  0-2716-7816 
!�����   0-2716-7815 
 

����  ��ก��: 
��>�#=  3105 ��,������%��2, 
(���3� 9�A� 3 E�����(����  
,���:�=� ���กD4@ ก�����(F 10240 
!��&�(�2 0-2378-1144 
!����� 0-2378-1323 
 
���� �(�
!������7&�ก!�
 �$5!8�. 
��>�#=  110/1-4  ��,�� 10 9�A� 1 
E��4�D9�9<=�  ��3�������� ���ก�#=           
ก�����(F 10210    
!��&�(�2   0-2831-4600 
!�����     0-2580-3643 
 

���� ���
�>�� 
��>�#= 99/9 �%�3 2  9�A� 14 ���� 1401 
��,����������(���3� ":����7�D  
����@� �������2  E��":����7�D  
������� 4�ก�ก���  
:.������#F 11120 
!��&�(�2  0-2835-3283 
!�����  0-2835-3280 
 

���� 7���� -��.� 
!,��ก���00� (��2, ��,�� E 
���� E2-12, E 2-13 9�A� 2 
E��&�#�,�����2 ������� ก�����(F 
10250 
!��&�(�2  0-2108-6300 
!�����   0-2108-6301 

������� 6*6�	��. 
��>�#= 87/2 9�A� 3 ���� 311 E�����
� 
��%(��# 4��%��� ก�����(F 10330 
!��&�(�2 0-2654-0084 
!����� 0-2654-0094 
*%�:3���ก��
���*	18 �*.�. 2556 
 
���� -���� 
��>�#= 71 ��,��!ก���������2 9�A� 4 
���� �# 403 E��(0�'� (0�'� 
��9���# ก�����(F 10400 
!��&�(�2  0-2251-4099 
!�����  0-2251-4098 
*%�:3���ก��
���*	 24 ก.�.2556 
 
���� ���(�)� 
��>�#= 154 ��,�����ก�1�9 9�A� 3  
���� �# E����>�%��� 55 (�����3�) 
,���������<� ��7�� ก�����(F 
10400 
!��&�(�2  0-2714-9222 
!�����  0-2726-3901 
*%�:3���ก��
���*	 4 �*.�. 2556 
 
���� %6=�%
!�3. 
��>�#= 4,4/5 ��,�����������2 9�A� 15  
E����9�;����2 4��%��� ก�����(F 
10400 
!��&�(�2  0-2658-6300 
!�����  0-2632-8395 
*%�:3���ก��
���*	 28 8.�. 2556 
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• 8)�����(
�3 
 
���� #� &�*   
��>�#= 55/20 �%�3�#= 1 ��
������ 
����&��
2ก��,����������(���3� 9����# 
�;�����%�� �;��*��%<�� 9����# 20000 
!��&�(�2  038-053-950 
!�����  038-053-966 
*�����*	���ก��
���*	 18 �*.�. 2556 
 
���� ���� &�* 
��>�#= 351/8 E���3�"��� 
�;������� �;��*��%<��  
:������# 22000 
!��&�(�2  039-332-111 
!����� 039-332-444 
 
���� %#*��'(�) 1 
��>�#= 244 ��,���;���ก��� 9�A� 2-3    
E�������
 �;�����

� �;��*��%<��  
�9#
�W�%3 50100 
!��&�(�2  053-284-000 
!�����  053-284-019 
 
���� %#*��'(�) 2 
��>�#= 201/3 E��%���� �;�����

�   
�;��*��%<�� �9#
�W�%3 50100 
!��&�(�2  053-284-138-47 
!�����  053-202-695 
 
���� �����#�*��  
��>�#= 1242/2 ��,���;���ก��� 
���D%���2 9�A� 7 ���� 3 ��  
E��%���*�( �;���W��%<��  
�;��*��%<�� �,���9�#%� 30000 
!��&�(�2   044-288-455 
!�����  044-288-466 

���� D�%ก=8 
��>�#= 1,1/1 E����3�,� 
�;�������W�03 �;��*��%<��      
*��ก�� 83000 
!��&�(�2  076-355-730-6 
!�����  076-355-730 �3� 119 
*�����*	���ก��
���*	 23 7.�. 2556 
 
���� ���� 
��>�#= 18 E�����(#=���� �;����D���  
�;��*��%<�� 
D�� 95000  
!��&�(�2 073-255-494-6 
!�����  073-255-498 
 
���� ����� 
��>�#= 180/1-2 ��,���%�(��2 9�A� 2  
E����>�%��� �;����9������  
�;��*��%<�� �D
�� 21000 
!��&�(�2  038-862-022-9 
!�����  038-862-043 
 
���� ����� 2 
��>�#= 351-351/1 ��,�� TSK Park 
9�A� 1 E����>�%��� �;�������(�D  
�;��*��%<�� �D
�� 21000 
!��&�(�2  038-807-459 
!�����  038-807-841 
 
���� ������ 
��>�#= 319 E��'.��
2-�;�4��-���  
�;��������ก �;��*��%<���;�4��  
�;�4�� 52100 
!��&�(�2  054-811-817 
!�����  054-811-816 
 
 

���� �&�!���. 
��>�#= 137/5-6 E��&�����a  
�;���W��%<�� �;��*��%<��  
�������2 32000 
!��&�(�2  044-531-600-3 
!�����  044-519-378 
 
���� ��&������ 
��>�#= 322/91 E����ก9�
  
�;���%��9�
 �;��*��%<��  
�%�����,� 74000 
!��&�(�2  034-837-190 
!�����  034-837-610 
 
���� ��&�������� 
��>�#= 74/27-28 ��
���:D�ก��� 4  
E��(�D��% 2 �;���"%3ก���  
�;��*��%<�� �%�����,��% 75000 
!��&�(�2  034-724-062-4 
!�����  034-724-068 
 
���� �&��"F�.7��* 
��>�#= 216/3 �%�3 4 E��9��ก+%  
�;���%D>�%��#A
 �;��*��%<��  
����+b�2��# 84000 
!��&�(�2  077-205-460 
!�����  077-205-475 
 
���� (�3'(�)  
��>�#= 1,3,5 ��
:�������& 3  
E��:��������12 �;������W�03  
�;��*����W�03 ��>�� 90110 
!��&�(�2  074-346-400-5 
!�����  074-239-509 
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���� �& ���#7��* 
��>�#= 311 �%�3 7 ��,����������(���3� ���� :#3 
9�A� :# �;���":�D"% �;��*��%<��  
������9��# 34000 
!��&�(�2 045-265-633 
!�����  045-265-639 
*�����*	���ก��
���*	 19 8.�. 2556 
 
���� �������%�/ 
��>�#= 559 �%�3�#= 1 �������!ก� !���� ��>����0F 
9�A� 2 �;�������W�%3����'�� 
�;��*����04�D��& ��D"ก�� 27120 
!��&�(�2  037-541-731 
!�����  037-541-740 
*�����*	���ก��
���*	 11 �.�. 2556 
 
���� (�
(!� 
��>�#= 16/11 E���(9��ก+% �;��������� 
�;��*������� 4�D:��,#�#>��2 77110 
!��&�(�2  032-531-193 
!�����  032-531-221 
*%�:3���ก��
���*	 27 ก.-. 2555 
 
���� ���ก)� 
��>�#= 163/1-2 E��ก����%<�� ���>��%
��������&��� 1 �;��*��%<�� >��"ก3� 
40000 
!��&�(�2  043-225-355 
!�����  043-225-356 
*%�:3���ก��
���*	 22 ก.-. 2556 
 
���� ����
���. 
��>�#= 1/15-16 E����9��� �;���4�ก�A;�!( 
�;��*��%<�� �,�����,2 60000 
!��&�(�2  034-837-190 
!�����  034-837-610 
*%�:3���ก��
���*	 26 7.�. 2556 

• ����������. 
 
���� BTS #)������* 
���� ���3-���� �E��#�E'��c�93��
����# E�����������9�,�����2 �#
�% �����ก ก�����(F 10500 
!��&�(�2  09-1773-0209 
!�����  0-2658-6301 
*%�:3���ก��
���*	 9 8.�. 2556 
 
 
���� BTS /���3� 
���� ���3-"�� �E��#�E'��c�&���
"��E���#�% �#�% �����ก 
ก�����(F 10500 
!��&�(�2  09-1773-0208 
!�����  0-2658-6301 
*%�:3���ก��
���*	 9 8.�. 2556 
 
 
���� BTS (��#!8 
���� ����8-�.�  
�E��#�E'��c��%�9�� E��
(��!
�����
�� :��:�ก� 
ก�����(F 10900 
!��&�(�2  09-1773-0210 
!�����  0-2658-6301 
*%�:3���ก��
���*	 9 8.�. 2556
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♦♦♦♦����������������	�
♦♦♦♦ 

1. ���ก!��"#$����%&�!'  

� 	
��� 31 �
�	��� 2556 ����
�� �������������� 2,861,250,000��� "�������#$���%&�	�$��	� 
2,854,072,500 ��� %�)*�+,��$��	����� 570,814,500 ���� �-&�)���.��/	�����&� 5 ���  

2. �������	�
 

����
�� ��0-�123�������4�5) �23 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED 123����E
�E)	���3�&� 83.25 G3*���
#$���%&�	 "�������&��3���0-�123���� � 	
��� 30 E�*���� 2556 HI*�+,�	
�+J�E����������0-�123������
K*&)�E�� �
*��K 

 
���(��!)* ��+�*� ���
,
�	�
!)*��� 

(�	�
) 
����� 

1. MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED          475,182,790  83.25 
2. ����	
# �.#	
M�E�G 8,492,100 1.49 
3. ��*E�		���N� ��O�%E*	�/& 5,294,300 0.93 
4. ���#	�� ก�������Q 4,819,000 0.84 
5. ����
� /���3O�	���3��Q �$�ก
� 2,350,433 0.41 
6. ��*E�	+J��R�� .
�.�	
M�� 2,258,600 0.40 
7. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 1,440,800 0.25 
8. ����
� ก��*��N+��ก
�#�	�. �$�ก
� (���#�) 1,423,900 0.25 
9. ��*���5� 3Y��"��
� 1,244,500 0.22 
10. CHASE NOMINEES LIMITED 50 1,238,000 0.22 
11. 32�Z 67,070,077 11.75 

 �,/ 570,814,500 100.00 

� 	
��� 31 �
�	��� 2555 MAYBANK KIM ENG HOLDINGS LIMITED ��0-�123�������4�5) �23 MAYBAN IB 

HOLDINGS SDN BHD 123����E
�E)	���3�&� 100 G3*���#$���%&�	   
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�
K*��K MAYBANK IB HOLDINGS SDN BHD �+,�����
����
�.
K*��+����R���&�H�� HI*�+,�����
��)3�123�����
K*���

"�� MALAYANK BANKING BERHAD %&� � 	
��� 31 �
�	��� 2556 MALAYAN BANKING BERHAD ������E��
5
%�)*�+,��$��	� 10,000,000,000 ���� ���#$���%&�	 8,440,046,735 ���� "����ก��123���� �
*��K  

 

���(��
!)* 

+�*� ���
,
�	�
!)*��� 
(�	�
) 

����� 

1. 
AmanahRaya Trustees Berhad 
(B/O : Skim Amanah Saham Bumiputera) 3,386,987,458 38.22 

2. 
Citigroup Nominees (Tempatan) Sdn Bhd 
(B/O : Employees Provident Fund Board) 1,188,790,137 13.41 

3 Permodalan Nasional Berhad 504,806,080 5.70 
4. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) 186,179,241 2.10 
5. Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) 170,726,559 1.93 

6. 
AmanahRaya Trustees Berhad 
(B/O : Amanah Saham Wawasan 2020) 

154,973,860 1.75 

7. 
Cartaban Nominees (Asing) Sdn Bhd 
(B/O : Exempt AN for State Street Bank & Trust 

Company (West Clt OD67)) 
144,967,475 1.64 

8. 
AmanahRaya Trustees Berhad 
(B/O : Amanah Saham Malaysia) 

136,847,470 1.54 

9. 
HSBC Nominees (Asing) Sdn Bhd 
(B/O : BBH and Co Boston for Vanguard Emerging 

Market Stock Index Fund) 
84,196,968 0.95 

10. 
Cartaban Nominees (Tempatan) Sdn Bhd  
(B/O : Exempt AN for Eastpring Investment Berhad) 

83,834,188 0.95 

 �	�0-�123������123����E-*E�� 10 ���%�ก 6,042,309,436 68.19 

������.� :  AmanaRaya Trustees Berhad �+,�0-�123����.��กy���� (Legal Title) G3*���� Maybank 4�z���

�+,� Trustee G3*ก3*��� Trust Fund .)�*Z "���
ก&*���4� Trust Fund .)�*Z +��ก3���	��
ก&*����
	/+#�	���&�H�� 
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♦♦♦♦������ก��	
����������♦♦♦♦ 

�	
������������ก�	������
�����������	��������ก���	����  40 #��ก$��	%&'
������ก��ก��
�%$�	������( �)
�	
���*�ก$���*��� �*�ก�	������
��������+��� �,� #-.���/�ก��+��ก�	��&� 0����$���1�+� 0������� %��2)�( ��
���0�*�����2)�03 ก		�ก�	�	
������
��4�5�����������
�������	 �$��,+���� �����$��%��#���&���
����)�	 5&��/�62�
�&�� ����+����1�ก�	������
������	 �����ก�� ���03 ก		�ก�	�	
�����$������&���
���������
�������*�+������	��������
�)�	 5&��/�62��&��	����ก�	�	 5&�0	��6�*�� 
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♦♦♦♦���ก���ก��������������ก��	
�ก��♦♦♦♦ 
 
�	
��� �����ก		�ก�	�������� ����ก� ���ก		�ก�	�	
��� ���ก		�ก�	�	
��	 ���ก		�ก�	

�	����� ���ก		�ก�	�	
��	���� ��!"�  #$���� %�"���ก		�ก�	�&�'(��	
��	)���	
��� #	�ก�����"
'(�	��*��*+
�!���*������
�	�������	� 68 ���� -	�	�.��//��
�	
�����.� �0�ก�� -.2. 2535 �&����#	�ก�2
���ก		�ก�	ก0�ก���&�ก	�-"5�&��&���&�ก	�-"5 �! ก�!"�)��� %�	��	���ก�	�	
��	���)���	
��� #	�ก�����"
���ก		�ก�	����� �������#��6 
 

1. ���ก���ก������
 ! 

� ����! 31 8������ 2556 ���ก		�ก�	�	
������0���� 8 ��� #	�ก�����" 
 

����
� ��"#$% &���'�(� 
1. ��""*8 �	9��	8�	 #	�8�����ก		�ก�	�&�ก		�ก�	�	����� 
2. ��"%	��& ���%�� �*"  �"� �"1 ก		�ก�	 
3. ��" :�ก( ;�<	(& �
�  :�ก( ����*& ��;
�2 ก		�ก�	 
4. ��"���	� 2	�-2�& ก		�ก�	 
5. ��">(�
� �ก�����&2	� ก		�ก�	 
6. ���?��
�� �
��
 ��	
� ก		�ก�	 
7. ����*/-	 �	
�(	�5���2
&#A ก		�ก�	 
8. 	2.�	.�-�(&"5  �	��
��+�� ก		�ก�	�&�#	�8�����ก		�ก�	�	����� 
9. 	2.�	.#	�.� �	*�ก
������5 ก		�ก�	�&�ก		�ก�	�	����� 
10. ��" 9�"�  �:ก  ;:�3 ก		�ก�	 
1 ���&���ก��กก�	 #$�ก		�ก�	  �D!� 7 �*&��� 2556 
2 ���&���ก��กก�	 #$�ก		�ก�	  �D!� 7 -E2�
ก�"� 2556 
3 ���	������ �:�.����ก�0���ก��� ก.&.�.  �D!� 18  ���"� 2556  

 
%�"����"�	�/.�"  ��2
	
��
."5  #$� &)��*ก�	�	
��� 

 
ก���ก��)*��+%����	����� 

ก		�ก�	'(����0����&����'(ก-���	
��� #	�ก�����" ��"���	� 2	�-2�&, ��">(�
� �ก�����&2	� �&�      
����*/-	 �	
�(	�5���2
&#A %�"���G��������6&�&�"�D�.D!�	���ก���&�#	����	��0���/)���	
��� 
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%����	'��� +$,%����ก���ก������
 ! 

1. �	
��	���ก�	�	
��� G�� #$��#���กH���" ���I*#	����5 �&�)���������	
��� �&������
)���!#	�.*�'(�ID��*��
�!.�����"กH���"���"����;D!����"5�*�	
��&�	����	����	�ก��'&#	�%".�5)���	
��� 

2. ก0���� #J����"  ����� �%"��" �'�����&���#	����)���	
��� ����*�ก0�ก���(�&ก�	�	
��	�&�ก�	
���ก�	)�����ก		�ก�	�	
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โครงสร้างการจัดการ 

รายงานประจ าปี 2556 

 หน้า 30 กลับสารบัญ 

2. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) (“EXCO”) 

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร จ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายมนตรี ศรไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ กรรมการบริหาร 
3. นายชาฮ์รูล นาซรี่ บิน อับดุล ราฮมิ* กรรมการบริหาร 
4. นายรอนนี่ รอนสตัน เฟอนันเดสซ์** กรรมการบริหาร 
5. นายภูษิต แก้วมงคลศร ี กรรมการบริหาร 
6. นางฮามดิา บินติ มอริส กรรมการบริหาร 
7.  นายคีท จิน โก๊ะ กรรมการบริหาร 
8. นายจาลส์ ออง กาฮ์ พิน กรรมการบริหาร 
* นายชาฮ์รูล นาซรี่ บิน อับดุล ราฮิม ได้ลาออกจากต าแหน่ง เม่ือ 24 กันยายน 2556 
** ได้รับการแต่งตั้งเข้าด ารงต าแหน่งแทน นางเป็ก ไน โฮ เม่ือ 4 เมษายน 2556  

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะผู้บริหารสูงสุดและเป็นผู้มีอ านาจในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยหน้าที่การ
บริหารงาน และขอบอ านาจของคณะกรรมการบริหาร มีดังต่อไปนี้ 
1. จัดเตรียมทิศทางการด าเนินธุรกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับแผนงานต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและแผนการเติมโตของธุรกิจใน

อนาคต 
2. ทบทวนและรับรองแผนงานและการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนแผนงานใหม่ ๆ รวมทั้ง 

ข้อตกลงในการลงทุน 
3. ทบทวนและรับรองแผนธุรกิจ และข้อเสนอของหน่วยธุรกิจ 
4. พิจารณาอนุมัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการริเริ่มด าเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ 
5. พิจารณาเรื่องต่างๆ ทางการเงินภายในประเทศไทย ที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการ รวมทั้งการจัดการเงินทุน 
6. พิจารณา และ/หรือ เข้าร่วมหุ้นส่วนทางธุรกิจ กิจการร่วมค้า การรวมและควบกิจการ 
7. พิจารณาด าเนินการจัดซื้อทรัพย์สิน บริการ และอื่นๆ ตามกรอบอ านาจที่ก าหนดไว้ 
8.  พิจารณาจ าหน่ายทรัพย์สิน และการลงทุนใด ๆ ตามกรอบอ านาจที่ก าหนดไว้ 
9. พิจารณาปรับโครงสร้างภายใน การยุบรวม หรือการควบรวมหน่วยธุรกิจทั้งในส่วนธุรกิจ และส่วนสนับสนุน 
10. พิจารณาในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึง การสรรหาบุคคล การเลิกจ้าง การ

ปรับเปล่ียนงานที่มอบหมาย และอื่นๆ ส าหรับพนักงานระดับผู้บริหารอาวุโส และหัวหน้างาน ตามกรอบอ านาจที่
ก าหนดไว้ 

11. ร่วมก าหนดและทบทวนปัจจัยชี้วัดผลการด าเนินงาน เพื่อก ากับดูแลคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของธุรกิจใน
ประเทศไทย 

12. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่อาวุโส และหัวหน้างาน ตามกรอบอ านาจที่ก าหนดไว้ 
13. พิจารณาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับกลุ่มเมย์แบงก์ กิมเอ็ง อันมีผลกระทบกับการบริหารงานของบริษัทฯ  
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โครงสร้างการจัดการ 

รายงานประจ าปี 2556 

 หน้า 37 กลับสารบัญ 

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการจ านวน 5 ท่าน ในรูปของค่าตอบแทนกรรมการจ านวน 
9,428,119.96 บาท และค่าบ าเหน็จกรรมการ ส าหรับผลประกอบการ ปี 2555 จ านวน 4,800,000 บาท เฉพาะส าหรับ
กรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย : บาท 
 ค่าตอบแทน ส าหรับ ปี 2556 บ าเหน็จ ส าหรับ ปี 2555 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร 3,904,443.32 1,550,000.00 
2. นายโรแนล อุย เทียน แยท - - 
3. นายเทง็กู ซาฟรูล บิน เท็งกู อับดุล อาซิส 525,000.00 - 
4. นายมนตรี ศรไพศาล - - 
5. นางฮามดิา บินติ มอริส 600,000.00 - 
6. นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ - - 
7. นายภูษิต แก้วมงคลศร ี - - 
8. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 2,273,473.32 1,700,000.00 
9. รศ.ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต ์ 2,125,203.32 1,550,000.00 
10. นายเฉียน เตก็ เซง็ - - 

รวม 9,428,119.96 4,800,000.00 
 

ผู้บริหาร 

ส าหรับปี 2556 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร (ตามค าจ ากัดความของ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) จ านวน 8 ท่าน (ไม่รวมผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน) 
และ นายอ่อง ชิง เค็ง (ที่ปรึกษา) ในรูปเงินเดือนและโบนัสจ านวนเงินรวม 225.99 ล้านบาท และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ส ารองเล้ียงชีพส าหรับผู้บริหาร ดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 1.51 ล้านบาท 

ข.  ค่าตอบแทนอืน่   
 ไม่มี 
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Institute of Chartered 
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40 Master of Finance & Management,  
University of Exeter. United Kingdom 
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Maybank Kim Eng 
ก		�ก�	, 
K&N Kenanga Holdings Berhad 
 
#	�8�� ��������!�	
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Tune Money Sdn Bhd 
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53 Master of Arts,  
University of Essex, United Kingdom 
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//�% 
The Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales. 
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//��	� 
University of Manchester, United 
Kingdom. 
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ก		�ก�	�
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Malayan Banking Berhad 
ก		�ก�	, 
Aktis Capital Singapore Pte. Ltd. 
ก		�ก�	�
�	�, Maybank Investment Bank 
Berhard 
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1. ������� *"�2�
���ก/1�ก���&�+��#�-����������&�� ���$
ก������ก�"���*��(6�,��2��4#�/'�� �� ������� $1�

*"�ก����"�(6��3������
(�
ก�N+�������'�$�กก��ก�� 4#������� ��
 .��ก����!%��$�����#�+��#���
ก������+��������� *�0';�+�����ก���.�5+��������� �(6����� 30 ���ก���ก��(�
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*2��� 3"���(C 2556 *�.����ก��ก�� 4#������� ��
.��ก����!%��$�����#�+��#���ก������+��������� !ก��
0';�+��� ����&������0';�+���2�������" 

2. ������� *"��������+���$�ก!%��ก��-��
�����!%�!%ก��ก����
4#��������!%!�����!%������ก��/'��������ก���.�5
2�กP���2�������ก����	
ก��ก��ก��ก�����ก���.�5��
2��"���ก���.�5 2��2�� 59 3"�ก��ก��
��
4#��������!%!ก��0';�+�����ก���.�5+���������2���$�"���������"��ก��������ก��	
ก��ก����������������
"��� 01%���(C 2556 .����� ก�������������'���
(:���2�2�กP�����
�3����������� � ก(�
ก��  

3. ������� !�3����ก����"���ก��ก����
4#��������!%!����*"���!���ก��������ก���" 7 2����(<"�4� 
+��#�"��ก����2���	
ก��ก��������� ����! ��
*����ก��ก����'�4#��������!%!����*"���!���'�!�����ก!%��+���
�+�����ก�
���ก��2�"����$��ก��.�$��	�, �ก���
������������ก��4#��!%!����*"���!���'�!�����ก!%��+���
"��ก���� 3"���(C 2556 *�.����!���ก����ก�	
"��ก���� 

4. ������� !�3����ก����"����	
ก��ก��2��$�����������!%.�$��	�ก��%�ก������ก���!%�ก!%��3��ก����'�
���ก���!%��$!���+�"�������4�(�
3�&�5 �.'%�����%��$������ก��"��ก�������2 �4���
�(6�(�
3�&�5
�#�� "2��������� 

 � ���� 3 
�
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1. ������� ก����"�3����ก��(:���2�2��4#�!����*"���!�3"�����1�/1����,�2�กP���+��4#�!����*"���!�� กก� � 
*"��ก� 4#�/'�� �� .��ก��� �#ก��� �#��+�� �$����!; ������
��%���"��� 01%�4#�!����*"���!�� กก� �$
*"����ก��"#��
��
(:���2�������(6�,��2�กP�����'�+��2ก���!%!ก���������  
j %�&'($�)&� : �������  ������������������� ���!4�ก��*� �.'%������4�2��������ก��4#�/'�� �� 3"�������� !

�3����ก��$�������(M�4�����2��*�2%��ก��������
 40 +��ก��*�� �,� ��
�������ก���&����,�+��4#�/'�� �� 
��
(:���2�2��4#�/'�� ����������-�� ��/1�ก��*"����+��#�������2��� 7 �!%�(6�(M$$ ���+��������� 3"�
�4��.��4��������G�*025+��������� �����2����'%����
�%����� (C 2555 �������*"�$�������(M�4����ก��     
4#�/'�� ������2�� 1.25 ���2��� �� ��"�(6������
 99.01 +��ก��*�� �,�(�
$��(C 2555 01%��กก����3����
ก��$�������(M�4��!%�������ก����"*������2��*�����ก��������
 40 +��ก��*�� �,�����$�ก��ก����������
2���7 �!%�������*"�ก����"*�� ��;��!;��(C 2556 �������*"�!ก��$�������(M�4��
�����ก�����ก��4#�/'�����2�� 
0.35 ���2��� �� ��"�(6������
 22 +��ก��*�� �,���1%�(C 2556 
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1. (�
3�&�52������ 

1.1 $�"����������#� � �'% ��ก���� ����
�5"�����������';��2�� (WorkShop) ���ก����กN1ก��
����������,��N��2�5 &�;�(C�!%1-4 �	
�N��ON��2�5��
�	
.�	�&�N��2�5��
ก�����&!  �'%�����!% 
20 ก -�.��,5 2556 
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1.2 3���ก���������2��
��กN1ก��8tก���$�ก�	
�N��ON��2�5��
�	
.�	�&������������$ u���ก�	5 
��
 ����������,��N��2�5 .���ก����ก��!���ก�"11 $�ก Harrow International School �.'%����
����#���';��2��"���ก����� � �!%89�� E-commerce 	 ���������ก���.�5 �����กG ก���G� (�
��N*�� 
�
���������!% 18 !��� 2556 y 23 ������ 2556 

1.3 $�"����������#���'%��ก��������
�5"���(M$$��.';�O�� ���ก����กN1ก��������������ก�����*�� �'%�
����!% 5 ������ 2556 

1.4 $�"����������#���'%��ก��������
�5"��������� ���ก����กN1ก��������������ก�����*�� �'%�����!% 19 
������ 2556 

1.5 $�"����������#���'%��2������� .��,5 ���ก����กN1ก��������������ก�����*�� �'%�����!% 19 ������ 
2556 

1.6 4#���������
.��ก������ก�����������$���.'%������2#������'� .����������'��"Gก ���$������ก�
3����!����/�%�� �ก��"����2���$�����" 3"����ก�� ������ ���!� z��5 $��ก�" $����� 200,000 ��� �'%�
����!% 14 2 ��� 2556 

1.7 $�"����������#���'%�� Stock Investment Idea and Portfolio Management ���ก����ก��!���ก�" 11 
��
 12 +�� Harrow International School �'%�����!% 16 2 ��� 2556 

1.8 3���ก����ก��� �� ������.'%����� (New Investors Program for Society : NIP-S � �� 21) ���!%�&
������� 	 ����(�
& ���5" &�;� 20 ��
����������ก���.�5 &�;� 21 �'%�����!% 28 2 ��� 2556 

1.9 $�"�����'%�� Introduction to Stock Investment ���ก����กN1ก�� &�;�(�����2�! -����&� Financial 
Investment �!% Mahidol University International College �'%�����!% 19 .[N$�ก��� 2556 

2. &���&!��2�.'%��� ��5 

2.1 4#���������
.��ก��� ����$ก�����$������&������'�.��ก�����5���ก5 ก���G� (�
��N���3"�!�0!� ��

(�
&�&�&�����3"�!�0!� �!%�"'�"����$�ก� �ก-�� �'%�����!% 30 ก��� 2556 

2.2 4#���������
.��ก�������$ก�����$��3���2ก��ก N�+�� Central Group of Companies ���ก��
N#��5���ก��3���2����&�2� �-�ก�&�"*�� ������$��3���2���;��!% 1 (�
$��(C 2556 �'%�����!% 1 ก -�.��,5 
2556 

2.3 4#���������
.��ก�������$ก�����$���������ก��#���,�&��.�l�� �'%�����!%  7  ก -�.��,5 2556 

2.4 4#���������
.��ก�������$ก�����$��3���2ก��ก N�+�� Central Group of Companies ���ก��
N#��5���ก��3���2����&�2� �-�ก�&�"*�� ������$��3���2���;��!% 2 (�
$��(C 2556 �'%�����!% 3 .[�-�� 
2556 
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2.5 4#���������
.��ก�������$ก�����$��3���2ก��ก N�+�� Central Group of Companies ���ก��
N#��5���ก��3���2����&�2� �-�ก�&�"*�� ������$��3���2���;��!% 3 (�
$��(C 2556 �'%�����!% 2 ������ 
2556 

2.6 4#���������
.��ก�������$ก�����$������&������'�#���,���������2���'����� (Low vision) �'%�
����!% 5 2 ��� 2556 

2.7 3���ก�� "�����3�ก�"���"��������2���'�����" 3"�$�"���ก��#���,���������2���'����� 
(Lowvision Foundation) 3"��"�����*(��N�N1ก�� 	 �#�������#,��! $�����"(� ,��! �'%�����!% 5 
2 ��� 2556 

2.8 4#���������
.��ก�������$ก�����$��3���2ก��ก N�+�� Central Group of Companies ���ก��
N#��5���ก��3���2����&�2� �-�ก�&�"*�� ������$��3���2���;��!% 4 (�
$��(C 2556 �'%�����!% 1 .[N$�ก��� 
2556 

2.9 4#���������
.��ก��� ����$ก�����$������&������'�.��ก�����5���ก5 ก���G� (�
��N�<��((<��5 ��

(�
&�&�&���<��((<��5 �!%�"'�"����$�ก���2-��*����!%�� �'%�����!% 20 .[N$�ก��� 2556 

��(C 2556 ������� *�!+��.�.��ก��4#�!����*"���!�� กก� � 3"�*"�(:���2�2��3�����!%�������ก����"*��  
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 �������������������ก��ก���(<"�4�+��#����ก������ ��
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4���&������2���7 
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ก��ก��ก��ก��"#��ก�$ก���!%"! *"�ก����"���(C 2551 �(6� I(C����������-����+��ก���G�J 3"�
���%2�;��2��������#��ก�.��ก��� $�"(�
ก�"���+��� 2�����/� �����ก2���7 �.'%��(6�ก��ก�
2 �����.��ก���
2'%�2����
����������#� .�����;�(:���2�2����กก��ก��ก��"#��ก�$ก���!%"! 01%�.��ก���*"����������$�(6�
�������%� 
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5. ก�����.	���.$�#$�43�ก��ก�� 

5.1 �	
ก��ก��*"�!ก��(�
���4�ก��(:���2����"���2����(C�
 1 ���;� 3"�ก��(�
���4�"��ก�����(6�ก��
(�
���4�ก��(:���2������!%��;�3"���+���	
ก��ก����
ก��ก���(6����� ��� �������ก��(�
���
*"�!ก��$�"�������+����ก��(�
���"���!; 

j 3����������
� 	���2�+���	
ก��ก�� 
j ����� �����!% ��
������4�"&��+���	
ก��ก�� 
j ก��(�
& �	
ก��ก�� 
j ก����������!%+��ก��ก�� 
j �����.��,5+��89��$�"ก�� 
j ก��.�l��2����+��ก��ก����
.�l��+��4#�������  

 ��;��!;3"���+�� ก���������$
�(6�4#��������
(�
��4����(�
,��ก��ก�� �(6�4#��$������!%(�
& 
������� ��
���'���������ก��(���(� �+������ก22���7 +��4�(�
��� 

5.2 �������4�ก��(:���2����(�
$��(C 2555 �	
ก��ก��*"�!ก��(�
���4�ก��(:���2�����'%�����!% 9 
.[�-�� 2556 01%�4�ก��(�
������2��
���+�� ก��ก���2��
����*"����4�(�
����!%������� *"�
"������ก�����
"���!%.��&�/1�"! �������4�ก��(:���2����(�
$��(C 2556  �	
ก��ก��*"�!ก��(�
���4�
ก��(:���2�����'%�����!% 11 ก -�.��,5 2557 01%�4�ก��(�
������2��
���+�� ก��ก���2��
����*"����4�
(�
����!%������� *"�"������ก�����
"���!%"!/1�"!�ก 3"���ก��(�
����������!ก��ก����"���ก�ก	c5 
��,!ก�� ��
ก�
���ก��(�
��� ��
.�l��(���(� �4�ก��(�
���2��"$�!ก��2�"2�4�ก��(�
���
$�ก���;�ก��� 

6. 4+��$
��� 
6.1 �	
ก��ก��������� *"�!��������ก��.�$��	�ก����"���2�����ก��ก�� 3"�.�$��	����ก�ก	c5 

4 (�
ก�� �'� 1) �(�!����!��ก��$������2������!%(:���2���#���, �ก�$���ก���.�5 2) ����������!%��

������4�"&��+��ก��ก���!%!����2ก2���ก�� 3) 4�ก��"���������+��������� ��
 4) .�$��	�����
(M�4��!%$������ก��4#�/'�� �� 3"����2�����ก��ก�� $
2���4���ก��.�$��	�$�ก�	
ก��ก��
���2����� ��
��������	
ก��ก����������G�&��ก�������+��� �2�$�ก4#�/'�� �� 3"�����
��!�"
���2�����(��ก:�����+�� I�	
ก��ก����
3��������ก��$�"ก��J 

6.2 ���2�����+��(�
,���$�������!%������ �	
ก��ก��������� $
�(6�4#�.�$��	���
�� �2����2�����
3"�.�$��	�$�ก�����!% ������4�"&�� 4�ก��(:���2���� (�
ก��ก��4�ก��"���������+��������� 
�	
ก��ก��*"�(�
���4�ก��(:���2����+��(�
,���$�������!%������ ��!��ก���()�����!%ก����"*��
�(6�(�
$��� ก(C3"� ���
������!%"������ก��2��4�����!%*"�ก����"*�� 89��������$
�������+��#�ก��
"������ก���(�!����!��ก���4�����!%*"�$�"���+1;��������� 3"�!ก����������(6�(�
$����ก��(�
& 
�	
ก��ก��� ก���;� ��
ก���ก��$�"����4������(C2��*( �	
ก��ก��$
"������ก��(�
���4�ก��
(:���2����+�� (�
,���$�������!%������ �(6�(�
$��� ก(C 
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7. �9�
��ก��ก��ก�
����ก	�ก�������	�"��")�ก	� 
�	
ก��ก��������� *"���G���G����������+��ก��ก��ก��"#��ก�$ก�� $1�ก����"���2�;��	
ก��ก��

ก��ก��"#��ก�$ก���!%"! �.'%�&�����������!%ก����"���กก�� 2�"2� (�
���4� ��
����������!ก��(:���2�2�
���กก��ก��ก��"#��ก�$ก���!%"!+��������� 01%����กก��ก��ก��"#��ก�$ก��+���������*"�ก����"*�� 5 ��" �'� 

• ���,�+��4#�/'�� �� 

• ก��(:���2�2��4#�/'�� �������������!�ก�� 

• �����+��4#�!����*"���!� 

• ก���(<"�4�+��#���
���3(����� 

• ������4�"&��+���	
ก��ก�� 
��;��!;������� *"��(<"�4����กก��ก��ก��"#��ก�$ก���!%"!*������G�*025+��������� �.'%��4��.�����4#�/'�� �� 

��ก��� � *"������������������ !���2�;��$��ก��"���������-���2����กก��ก��ก��"#��ก�$ก���!%"! �.'%�����ก�"
���3(����� 2��$���*"� �������.��ก���������� *"�$�"����#�'�������(6������ก�	5��ก�� ��
ก�
2 �����
.��ก����+���$��
������������ .�����;�(:���2����"������!$���,��  

�������ก��(�
���4�ก��(:���2�2����กก��ก��ก��"#��ก�$ก���!%"!��(C 2556 .����3"���������
�������(:���2�*"�2����กก���!%ก����"*�� �2�!�.!�����(�
�"G��!%�������*�*"�(:���2� �'�ก��$�"(�
& 4#�/'�� ��
�!%ก��ก��+��������� �+�����(�
& *����� ก�� �2����������!(�
,��ก��ก�� (�
,���$�������!%������ 
(�
,��ก��ก��2��$��� (�
,��ก��ก�����2����� (�
,��ก��ก������� ��
(�
,��ก��ก��
ก��ก��"#��ก�$ก���!%"! �+�����(�
& "���� ก���;� 01%�ก��ก���!%*�*"��+�����(�
& �(6�ก��ก��&��2���(�
��N
��;��" �������.�$��	�������G�����(6�ก����;��(�'������&�$����!%2������� ก�����"�������.'%�(�
& 4#�/'�� ��
������;� 

 
8. ��

ก��4 
4);��-����ก���� ��$
 

�	
ก��ก��������� ������������ก���
��ก������ -�����!%!(�
���,�-�. !ก��ก����"
�����$ก���� �2� ��
ก��(:���2����������(6������ก�	5��ก�� 3"���กก��(:���2����"��� Front Office ��
 
Back Office ��ก$�กก�� 3"�������� ก����"���89��2��$���-���� �(6�������������
�!%+1;�2��2��
�	
ก��ก��2��$��� �����������!%2�"2� ����  "#�� ���������� !�
��ก������ "���ก��"��������� 
"������������ก������ "������3�3��!�������N ��
"���ก��(:���2�2�กP �
��!�� ��
�3�����!%������� 
��
�����������ก��ก����"  

��ก$�ก�!; 89��2��$���-����+�� Maybank 01%��(6���������$�ก(�
��N����0!� ���*"�ก��ก��"#��
���ก��(:���2����+��89��2��$���-����+��������� ��"�������
�(6�*(2��2�O��ก��(:���2�����!% 
Maybank ก����"�!ก"��� 3"���(C 2556 *"����2������+�����(�
& ���	
ก��ก��2��$���"���� ก���;� 
�.'%���������G��ก!%��ก��ก������ -������
ก��2��$���+���������  �������4�ก��2��$���$�ก
��������2��� 7 �&�� 4�ก��2��$���$�ก89��2��$���-����+�� Maybank  4�ก��2��$���������
���ก������+�����������
����M������G�$�ก4#�2��$���-����ก  4�ก��2��$���$�ก��������ก��ก��"#��
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+��������� �&�� �����ก���ก��ก�����ก���.�5��
2��"���ก���.�5 (�����ก��� ก�2.) ��
4�ก��2��$���$�ก
89��2��$���-����+��������� 

��;��!; 89��2��$���-����+��������� *"�$�"����4����ก��2��$���ก��(:���2���������� ����
���������+��������� 2�������ก��(�
��������!%�� (Risk Base Approach) �!%89��2��$���-���� 
+�� Maybank ก����" ��
���ก��������4����ก��2��$���"��ก�������������(C�
 1 ���;� ����������*"����
ก��(�
�������.!��.�+���
��ก������ -����� ก(C 01%���(C 2556 .���� �������!ก��(:���2����/#ก2���
�(6�*(2�กP�ก	c5+�����ก�� ��
�3����������� �!%ก����"*������ 

 
9. 4 �#����&����%����9�0�? 

�	
ก��ก��*"�ก����"���ก�ก	c5ก��.�$��	���'%�����+�"�������4�(�
3�&�5 3"����4#��+�����
(�
& .�$��	����ก��2���7 .����(<"�4�����ก!%��3���!%��$!���+�"�������4�(�
3�&�5ก���ก��(�
&  
ก�	!�!%ก��ก��������� ����1%����"!����*"�������!�ก��4�(�
3�&�5+����'%���!%ก�����!ก��.�$��	� ก��ก��
����;�กG$
*��+�����(�
& ��'��"ก����ก��!�� ��ก$�ก�!;���ก���"7 �!%!���+�"������'%��4�(�
3�&�5�����
!��������� �	
ก��ก��������� ��$��������ก��ก������
.�$��	�ก��%�ก������������G�2��
�	
ก��ก��������� *"� ��ก�	!�!%�	
ก��ก��������� *�!���&�������ก��.�$��	����ก���
�����ก��
�!%�ก�"+1;� �	
ก��ก��������� ����/���4#��&!%��&������
��'�4#�������&!+��������� �(6�4#���������G�
�ก!%��ก�����ก���
�����ก��"��ก���� �.'%����*(�&�(�
ก��ก��2�"����$+���	
ก��ก��������� ��'� 4#�/'�� ��*"�
�����2�ก�	! 01%���(C 2556 .����!���ก���ก!%��3��$����� 1 ���ก�� 01%����ก��"��ก����*"�4���ก��.�$��	�
ก��%�ก���$�กก��ก������
��
������������G�2���	
ก��ก��������� .�����;�*"��(<"�4�+��#�"��ก����
����ก��������!���������� 

 
10. �9�
��4 �.����� 

�������!�����!%����ก��"������, �ก�$ 01%�(�
ก��"���(M$$����!%����;�-������
-����ก������� $1�!ก��
.�l���
��ก�������������!%�������2����'%�� -���2�ก��ก��ก��"#��+����������-����O  

;�2� ก��
�	���4 �.����� 

• ก�������������!%����#�-���2�ก��ก��ก��"#����
���� 3"��	
ก��ก��2��� 7 ��;����
"��
�3���� ��
�
"��(:���2�ก�� 

• ก��"���������2��� 7 ��#�-���2�3�����������5ก��!%!ก��2��$�����
/���" ������$  

• ก����"�3������
������ก�������������!%���2��
"��� �(6������ก�	5��ก�� �.'%����.��ก����!%
�ก!%��+���*"�/'�(:���2�   

��;��!;�
��ก�������������!%��+���2��!ก��.�l��+1;���.';�O��+�����ก����
�"�
�����
!ก��
(���(� �������2����2 ก��	5��#���� 3"�����1�/1�4�(�
3�&�5+��4#�/'�� �� �#ก��� .��ก��� ��
�����(6�������  
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4 �.������&��.4��	� (Credit Risk)  

(1) �������*"�ก����"�����$��ก��.�$��	��� �2�������0';�+�����ก���.�5 ��;����
"��� �����
�
"��
�	
ก��ก�� ����;�ก����"���!ก��.�$��	������������(�
$��(C��
ก��.�$��	������
�������(6����ก�	! 

(2) ก����"���!���������!%!����(6�����
$�ก�������� Front office ��������!%2��$�����
/���" �  

(3) ����������&!0';�+�����ก���.�5(�
�-� Margin !+��ก����"��ก�������������!%���.�%�2�$�ก
���&!0';�+�����ก���.�5(�
�-������" ก����"������0';�+�����ก���.�5 / ����������&'%� ����ก��#ก����� 
2 ��ก�	
 �'�����������&'%� �!%���
�ก��O��
ก������ ��
�������!%�(�4��2����ก(�
ก���!%�#ก���
!��#�ก���������  

(4) �������*��� ��2����#ก���0';����ก���.�5�!%!�����!%���#�"�������ก#�  3"�������� *"�ก����"
ก�
���ก���!%&�"�$� ��
��"ก  ��ก����"��'�ก ��
ก����" Initial Margin ������� Marginable 
Securities �����&�"�$� 

(5)  �������������������2��ก��2�"2���!;  

4 �.������&������ (Market Risk) �����!%��"���2��"������ก�(6� 3 (�
�-�   

1. 4 �.�������ก��4� (Price Risk) 

(1) �(6������!%���!%$
*"����4�ก�
���������$�กก���(�!%���(��+������2�������!;��
2��
���� �������#����+��.��52������� ��.'%������
�4'%�+���"�� 3"�.��52������� ���
���ก���.�5�!; ������� *"�ก����"�3������
������(:���2��ก!%��ก��ก����� ������ก���.�5 
��
������(:���2� ��ก�������������!%��$�กก���(�!%���(��+������ (Risk 
Management Policies and Guidelines- Market Risk) 3"�ก����"����� �����!% ��
���
���4�"&��+���	
ก��ก�� ��
4#��������ก!%��ก��ก��������ก����� � ����;��
��!����,!
(:���2���ก����� � 01%���/1�ก��ก����"��������ก����� � ก��ก�
$�������!%����ก��
��� � ��
 ก��$��ก�"$�����4�+�"� ��!%��$�ก�"+1;�  

(2) *"�ก����"�
"���."�������!%�� ��
�
"�������	�2'��-��+�������!%���!%�(6����2���  
����;���2 ก��	5�!%2���!ก��2�"����$�����/��
+��������� ��.'%��� "ก��+�"� � (Stop-loss 
Trigger Action) 

2. 4 �.�������ก$�����$ก.
�5� (Interest Rate Risk) 

�����!%��"�����2��"�ก��!;����!%�!;���/1������!%���!%�ก�"$�ก����2ก2���(Mismatch) +��
�
�
������ก��ก����"��2��"�ก��!;���� (�������������!%!��2��"�ก��!;����2��) ��
��� +��
����� (�������������!%!��2��"�ก��!;����!%) +��������.�5 ��!;��� 3"��������*"�ก����"���89��
ก������!�����!%2�"2�������'%��*��+����2��"�ก��!;�$�ก�/����ก������2���7 ����������
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2��(�
,���$�������!%ก������ ��
�$�������!%�!%�ก!%��+��� �.'%�(����/��
�ก!%��ก����2��"�ก��!;�+��
�����������(6�*(2���N���+��2��"���� 

3. 4 �.������&��$������ก.������  (Exchange Rate Risk) 

������� *�!������.�5��
��!;����!%�(6�����2��2���(�
��N�!%!���
������       
 

4 �.������&���;�24�+$� (Liquidity Risk) 
��ก�������������!%��"����-�.�������;� ������� *"���G���G���� NCR �(6����'%��'��!%������ 
���'%��'���1%���ก����"��
2�"2��/��
�����!%��+��������� �!ก��;� NCR ����(6�2��ก����"
+���+2, �ก��+���������"��� "����;�$1�*"�ก����"���89�������������!%�� monitor 2����+ 
NCR �!%$�"���3"�89�����&!������ก��&�"  

 
4 �.������&��ก����	
��	��� (Operational Risk) 

j 3"��!%�����!%��"���ก��(:���2�����(6������!%���!%�8���#��������!%��� ก(�
�-���
�(6�
�����!%���!%������� ������������ $1�����
�������������!%��������
�ก���!%�+�����
��!%��  

j ���!ก��$�"3�����������5ก���
ก����"�����!%������4�"&���!%!ก��2��$�����
/���" �
�����$  ��
$�"���!�������������� �ก�����, �ก���!%!����&!%��&���X.�
"�����
�(6�
����
 �.'%��"3�ก����ก��������4�".��"����ก�"$�ก���*��#���
*����2����2 ก��	5 

j $�"���!�
��!��(:���2�����!%�ก!%��+���ก��ก�����, �ก��� ก(�
�-� ��
�#�'�ก��(:���2����+��
.��ก��� (Standard Procedure) 2��"$��
��!�������$�� �2��(6������ก�	5��ก�� 3"�!
��������2��$���-�����!%�(6�����
$�ก���������'%�7 ��
+1;�2��2��ก��"���������+��
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¨ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Responsibilities: CSR)¨ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้
ความส าคัญอย่างมาก เพื่อให้บริษัทฯ ด าเนินกิจการด้วยความเป็นธรรม ด้วยการจัดท าแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยป้องกันความเสียหายจากการขาดความระมัดระวัง 
และช่วยให้บริษัทฯมีประสิทธิภาพในการจัดการและการใช้ทรัพยากร ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งหลาย นอกจากนั้น ยังจะน าพาบริษัทฯ เจริญเติบโตอย่างมั่งคง และยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นและสร้าง
ประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกๆฝ่าย ซึ่งรายละเอียดได้ระบุไว้ในหัวข้อ “การก ากับดูแลกิจการ” และ
เพื่อให้ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีแนวปฎิบัติที่ชัดเจน สร้างทัศนคติและวัฒนธรรมของการท าหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม บริษัทฯ จึงจัดท าจรรยาบรรณให้ทุกๆ ฝ่ายต้องยึดถือปฎิบัติ 

 
2. การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย whistle blowing หรือ การรายงานการ
กระท าที่ไม่เหมาะสม โดยระบุไว้ในประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และคู่มือการปฎิบัติงานของ
พนักงาน ที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่และปฏิบัติตน ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์หรือร้องเรียกสินจ้าง อันส่อเจตนาไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อป้องกันความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายชัดเจน
แน่วแน่ที่จะไม่ประกอบธุรกิจใดๆ ที่ต้องให้สินบน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการ
ต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามค าประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าว
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับชุมชน และสังคม โดยด้านสังคม บริษัทฯ เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การลงทุน การออมเงินในระยะยาว เพื่อให้สังคมไทยในปัจจุบันและในอนาคตมีรากฐานทางการเงินที่มั่นคง เจริญรุ่งเรือง 
ส่วนด้านส่ิงแวดล้อมบริษัทฯเน้นกับการรักษาส่ิงแวดล้อม ลดมลภาวะเป็นพิษ การช่วยเหลือสังคม การท านุบ ารุง และ
ส่งเสริมศาสนาทุกศาสนา 

ในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีการบรรยายและให้ความรู้ในเรื่องของการลงทุน ให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ลูกค้า ตลอดจนบุคคลทั่วไป จ านวน 94 ครั้ง  นอกจากนี้ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ยังได้มีโอกาสในการช่วยชีวิต
เพื่อนมนุษย์ ในหลายโอกาส อาทิ การร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือพนักงานเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศอินโดนีเซีย และผู้ประสพ
ภัยชาวอินโดนีเซีย จากอุทกภัย, พนักงานเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเทศอินโดนีเซีย และผู้ประสพภัยชาวประเทศฟิลิปปินส์ ที่
เดือนร้อนจากมหัสตภัยไห่เยี่ยน, การจัดโครงการ “สร้างโลกสดใสแด่น้องสายตาเลือนลาง” โดยเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับ
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มูลนิธิสมาคมสายตาเลือนลาง (Lowvision), การร่วมบริจาคโลหิต, การบริจาคเงินให้แก่หน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆ อาทิ 
มูลนิธิชัยพัฒนา, สภากาชาดไทย เป็นต้น  

 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 ภาพรวมการปฏิบัติต่อแรงงาน 

บริษัทฯ มีการด าเนินงานด้านแรงงานที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ตาม
นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมให้บุคคลากรเป็นคนดี ซื่อสัตย์ เป็นผู้มีน้ าใจไมตรี ประพฤติตนเป็นที่ไว้วางใจ และ
ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการท างานที่เป็นธรรม โปร่งใส ค านึงถึงสภาพแวดล้อมและ
ผลประโยชน์โดยรวม มุ่งเน้นวัฒนธรรมการท างานให้บุคคลากรมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงานผูกพันความส าเร็จขององค์กร 
และมีเอกภาพในการท างาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรให้เป็นผู้รอบรู้ เชี่ยวชาญในงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในทุก
ระดับ บริหารจัดการให้บุคคลากรได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และ
ปลอดภัย ได้รับโอกาสและมีความก้าวหน้าในการท างานตามความสามารถ และการยกย่องชมเชย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีพนักงานทั้งหมด 1,135 คน แบ่งเป็นพนักงานการตลาด จ านวน 701 
คน พนักงานด้านปฏิบัติการ จ านวน 434 คน และบริษัทฯ ไม่มีพนักงานชั่วคราว 

ส าหรับรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่ส าคัญเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในการจ้างงาน ดังนี้   

1. งานสังสรรส าหรับพนักงานสาขาต่างจังหวัด เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2556 

2. งานสังสรรส าหรับพนักงานกรุงเทพและปริมณฑล เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 

 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เทียบเท่าเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจด้านอื่นๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีบทบาทและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
บัญญัติไว้   

 

 การพัฒนาบุคคลากร 

ในปี 2556 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคคลากร เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายการ
พัฒนาบุคคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ ทุกต าแหน่ง ทั้งด้านเทคนิค และด้านการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ของบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการท างาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของ
บุคคลากรท่ีเป็นทรัพยากรส าคัญในการผลักดันให้งานของบริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นสถาบันชั้นน าในธุรกิจหลักทรัพย์ ในการ
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• ��������������������������� !	���ก�� 

 ��	ก��������ก������ก�������������������������	ก����������� !�����"#�������$���%&$��#�'�ก���!�
��	ก���()�'ก'����ก�����*	��+$,�$&�%'-��.��/ *�	��)�'�0�%��1�'���	ก��������ก������ก������ �2,กก!�����������0�
%���ก%�3&�ก� ����0� "#���%'-"�����0����-"#� �	�!�����������%#�����	&%�3���   

• �"������#!���"�$�ก��%�����ก��������	ก
�   

�()�'ก'����ก��ก���')�'���*	��+ก����ก���!�3&�ก� �#�ก���(	+ -��.��/	�������*	-�	��ก���!���	ก��������ก��
����ก���������4  &-��%'0���'���% *�	 ���ก��ก!������)�'�0�%��1�������0�%��#�ก.5�ก���!�����ก������ก%� "#�
��������%#��6���$����2����	-���	-0��ก�-��������ก������ก�--&��#7�	�'ก �������-��.��/ �0������5�ก���ก��
%�� $'-��)'�,�$'--�8���'�-��.��/��)'�,�����	���8'�$��(� ��5�%�� $'-"#����������9�2�����������$��'�
����"#�����$���%&$��#�'�ก���!���	ก�����	 

��	ก��������ก�����'� �ก��������'���%���� �5�ก���ก�� ��ก�� ��:�-�%�%�����-�	-%��1 ���0��ก!��������
"#��5�ก���ก�� ��ก�� �0�'�&��%���	ก����1���%���)'-&��#���'� ���������"	������#���*	��+ ��#�ก.5�')����
ก�--��.��/��)'-��.��	'	 (2����) "#� �%�'���=���	��	ก�����ก#��%'�5�ก���ก��-��.���#�ก���(	+ ��	+"-�ก+ ก���'9� 
(�����>0�	)  !�ก�� (�����) �()�'����5�ก���ก��-��.��/ (� ��5� 6����5�ก���ก��-��.��/  ��:�-�%��������0�%��
ก?���	�����	�#�ก���(	+"#�%#���#�ก���(	+ "#���'-����- ���ก�> �!�$��� ��)'��'ก!�����'�%#���#�ก���(	+"��
�����>0�	 ���%#'�2��ก���:�-�%�%����'ก!�����ก��	�ก�-ก����=���	��'�,#ก���!���	ก���ก��	�*	� "#�ก��0������)'
 !����	���(	+$�����$!���8�'�-��.��/��)'-��.��	'	 (2����) 

������� ��ก����	ก��������ก���'�-��.��/��)'-��.��	'	 (2����) �ก������ก�--&��#���'� ���������"	�����
�#���*	��+ ��$��0���$�	��)''� ���������"	������#���*	��+��'���% -��.��/ �����5�ก���ก��%�� $'-����
�,����������9��ก��	�ก�-���� '�%����%'-"�� ����������� !�����"#����������$��'���	ก������ ��ก�5����
�5�ก���ก��%�� $'-0��������!���8��ก��(� ��5���	ก��������ก�����'� �ก������ -��.��/ �0������,�����	���8
'�$����)'�,�$'--�8���'�-��.��/�����,����������9��ก��	�ก�-��	ก��������ก�����ก#�� �()�'�!�0�������ก'-ก��%��$��� 
�'��5�ก���ก�� ��)'�,�2)'�&��%��"%ก�5� �������-��.��/ ���=���	��	ก��������ก��0�������	��%&���ก'-�-ก���������
0����-ก��%�� $'- �ก�,�$'--�8���'�-��.��/ %#'� ��:�-�%��������0�%���#�ก�ก5@+ก����=���	��'$���>�'�-��.��
 ����-�	����%#���#�ก���(	+"�������>0�	���ก�>ก!���� 

 



♦♦♦♦���ก��������	ก
�♦♦♦♦ 

♦♦♦♦���	�������� 2556♦♦♦♦ 
 

���� 74      ก�
�����
� 

������ก��������	ก
� !	��&'
%(ก
������%)*!���)���� 
+��$	%�	����"�,�-%)*�ก&+ ./�0�� 2556 ��� � 2555 
�����%)*!���)����

 
+��$	%�	����"�,�- 
�
ก'1������
�2
�3- �4�������ก��0�� 2556 

(�$����%) 
�4�������ก��0�� 2555 

(�$����%) 
�
ก'1����ก�� 

Maybank Kim Eng 
Securities Pte.Ltd. 

����-��.��	'	�'� Maybank 
Kim Eng Holdings Limited 6���
�����,�2)'�&����8�'�-��.��/ 

55 29 ��������$��
� ��������	�������-��.��/��- �ก 
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd.  �กก�����
-��.�����ก#��$���	ก��6)�'��	�#�ก���(	+���ก�--��.��
/ 6���ก��ก!������������	��������0�%��'�%������
%�!����ก!����*�	%#���#�ก���(	+"�������>0�	 
 
��������: 5. ������ 31 3������ 2556 -��.��/ ��	'�
��������#,ก����3&�ก� �#�ก���(	+ 65 #���-�� "#���	'�
� ������3&�ก� �#�ก���(	+ 394 #���-�� 
 5 ������ 31 3������ 2555 -��.��/ ��
	'�����������#,ก����3&�ก� �#�ก���(	+ 59 #���-�� "#�
��	'�� ������3&�ก� �#�ก���(	+ 134 #���-�� 
 

3 3 �����&ก��%)*�.ก'� : ����%��$�88� 
��������: 5 ������ 31 3������ 2556 -��.��/��	'�
��������ก.� �	#������ 3 #���-�� 
 5 ������ 31 3������ 2555 -��.��/��	'�
��������ก.� �	#������ 3 #���-�� 
 

2 2 ��������$�����: %�������-&��$�88� 
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�
ก'1������
�2
�3- �4�������ก��0�� 2556 
(�$����%) 

�4�������ก��0�� 2555 
(�$����%) 

�
ก'1����ก�� 

2 0 ���3�����)����������&ก���
� : ����%��$�88�  

Kim Eng Securities 
(Hong Kong) Limited 

����-��.��	'	�'� Maybank 
Kim Eng Holdings Limited 6���
�����,�2)'�&����8�'�-��.��/ 

5 3 ��������$��
� : ��������	�������-��.��/��- �ก Kim 
Eng Securities (Hong Kong) Limited  �กก�����
-��.�����ก#��$���	ก��6)�'��	�#�ก���(	+���ก�--��.��
/ 6���ก��ก!������������	��������0�%��'�%������
%�!����ก!����*�	%#���#�ก���(	+"�������>0�	 
 
��������: 5 ������ 31 3������ 2556 -��.��/��	'�
����������#,ก����3&�ก� �#�ก���(	+ 3 #���-�� � ������
3&�ก� �#�ก���(	+ 27 #���-�� 
 5 ������ 31 3������ 2555 -��.��/ ��
	'�����������#,ก����3&�ก� �#�ก���(	+ 1 #���-�� 
� ������3&�ก� �#�ก���(	+ 4 #���-�� 
 

5 - �����&ก��%)*�.ก'� : ��-��ก��%�������-&��$�88� 
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�
ก'1������
�2
�3- �4�������ก��0�� 2556 
(�$����%) 

�4�������ก��0�� 2555 
(�$����%) 

�
ก'1����ก�� 

Maybank Kim Eng 
Holdings Limited 

�����,�2)'�&����8�'�-��.��/ *�	 
5 ������ 30 $������ 2556 
Maybank Kim Eng Holdings 
Limited 2)'�&���'�-��.��/����$��� 
475,182,790 �&�� ���������'	#� 
83.25 �'��&�����!���"#���'�
-��.��/ 

 
 

0 
 
 
 
 
 
 

3 
 

�����&ก��%�	+$���%�"�"��)������%< -��.��/0��
���-��ก������������*�*#	�$��$���>  �ก Kim Eng 
Holdings Limited 0��"ก ก�����$��3���� Kelive ก��
���-��ก������!����ก.�����������*�*#	�$��$���> 
*�	����ก��ก!�����������ก��*�	'���'������%#�� 

54 4 +!ก��)/������	&�ก4$�#����	���%< : �'ก�-��	 �	
%�������-&0����$�88� 

594 
(- �� .� � /   � 	 � �� � �4 � � # $! � � �� - � # ก � �
�!���������������)'�ก�ก?���-3�������'�
�f 2555 "#������4��#������ก�#$!����-�#
ก���!������������� 6 ��)'�"�ก�'��f 2556 
(1 �ก����- 30 ��2&��	�) ��'�%�� 0.90 -��
%'�&�� "#� 0.35 -��%'�&�� %��#!���-) 

556 
(- �� .� � /   � 	 � �� � �4 � � # $! � � �� - � # ก � �
�!���������������)'�ก�ก?���-3�������'�
�f 2554 "#������4��#������ก�#$!����-�#
ก���!������������� 6 ��)'�"�ก�'��f 2555 
(1 �ก����- 30 ��2&��	�) ��'�%�� 0.82 -��
%'�&�� "#� 0.35 -��%'�&�� %��#!���-) 

����ก�� �	�����4��#6���'�%��ก�� �	�����4��#���  
-��.��/ �	��� Maybank Kim Eng Holdings Limited 
����'�%�����	�ก�-���-��.��/ �	���"ก�,�2)'�&����	')��1 

Maybank Kim Eng 
Investment Limited 

����-��.��	'	�'� Maybank 
Kim Eng Holdings Limited 6���
�����,�2)'�&����8�'�-��.��/ 

2 2 ����ก�� �	�����4��#6���'�%��ก�� �	�����4��#���  
-��.��/ �	��� Maybank Kim Eng Investment 
Limited ����'�%�����	�ก�-���-��.��/ �	���"ก�,�2)'�&��
��	')��1 

-��.���#�ก���(	+ ��ก��
ก'��&���� ��	+"-�ก+ ก��
�'9� (�����>0�	)  !�ก�� 

����-��.��	'	�'�ก#&�-��.��
MALAYAN BANKING  
 BERHAD 

1 2 ���?+$�������,��: �����&ก�����%)*����0��
��� 

- 0.9 ����,������: %�������-&��$�88� 
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���� 	�ก���	� 
 �!"� : ������� 

 2554 2555* 2556 

���	
���
�� 7,166.20 14,019.71 14,684.97 
�������
�� 2,746.12 9,451.04 9,409.29 
������ !"�#$��%�� 4,420.08 4,568.66 5,275.68 
&"ก����(%
ก�)�&�ก	
���*&+��,,�-$����&�� ���� 5,870.37 11,676.88 12,643.35 

�/0�
�� 3,192.94 3,233.32 4,756.40 
ก1�/
�%	(� 654.18 736.02 1,420.54 
ก1�/
�%	(�2���%�� (4�	) 1.15 1.29 2.49 
 
���� ��&���!"���	ก���	� 
 2554 2555* 2556 
��&���!"�'�(	�"�������)*�ก�����ก��+� (Profitability Ratio)    
��2
�ก1�/
����2�� (%) 89.49 87.05 84.35 
��2
�ก1�/
�%	(� (%) 20.49 22.76 29.87 
��2
�!&2�4*	�!"�#$��%�� (%) 14.45 16.32 28.86 
��2
�!&2�4*	�)�กก�
& 	%� (%) 65.97 55.76 39.04 
    
��&���!"�'�(	�����9:�;*�ก��(�����	�� (Efficiency Ratio)    
��2
�!&2�4*	�)�ก���	
��� (%) 8.07 6.94 9.90 
��2
�ก�
��%��� ���	
��� (7	��) 0.39 0.30 0.33 
    
��&���!"�"����� @�A������	ก���	� (Financial Ratio)    
��2
��������	
���8&�� 2��2�����	
���
�� (%) 6.35 2.07 6.06 
��2
��������	
���ก��
�/0�2�����	
���
�� (%) 86.37 84.68 90.45 
��2
������������2������!"�#$��%�� (7	��) 0.62 2.07 1.78 
    
��&���!"��C�� D     
��2
�����7 ��& 	%�9��&�ก	
���2�����	
��� (%) 0.49 0.53 0.24 
7 ��ก� 	%��:��8&�� �%	(� 81���;2��7ก;<��� �1���ก �� ก.&.2. (%) 146.06 44.75 47.99 
* ��ก�
>
�4����"&2����2
?��4�,@�9��� 
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, ���)$- 31 ������% 2555  
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��'3 	�
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45�#+�6�5��
�ก��+
0��5#�)*
�ก��+
0�+7��*�
 
��01�,8'�
ก)��5 ��'
9��*ก��+
0��5#�)*9��*ก��+
0�+7��*��01�,8 : 5��,�- 
31 <��5�4# �.�.2555 �)ก��'2�+�0�
���5#�)*�)ก��'2�+�0�
��+7��*�

��01�,8�)*ก�*��+
0��'�5#�)*ก�*��+
0��'+7��*��01�,8 �2��������0���%'5��
+'�	5ก���
��01�,�)�ก,���	3 +#	3��
ก3 ก0#+6
 (��*+,�&,	) (2�ก�' (#����) 
�)*��01�,	�	�)*�
+7��*��01�,�)�ก,���	3 +#	3��
ก3 ก0#+6
 (��*+,�&,	) 
(2�ก�' (#����) ?'	$�ก��
��#,�-45�@����*�2�4����#�)�กก�������,�-����

,�-5&� �)*��'
45�#+�6����&#�#�+
A-�&� 

��ก��������%�����ก������
�&'��������(�)* �	����� �+� "� 
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0�&'�#�$A�C0���0�)*��'
45�#+�6����&#�#�+
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��01�,�)�ก,���	3 +#	3��
ก3 ก0#+6
 (��*+,�&,	) (2�ก�' (#����) (+'0#�A- D��01�,�)�ก,���	3 ก0#+6
 (��*+,�
&,	) (2�ก�' (#����)E) (D��01�,8E) +�F��#��0ก�)�'�)�ก,���	3���
��*+,�&,	�#�	+)� 42 ?'	&'����@��%���
��*ก�<%�ก0(�)�ก,���	3 4 ��*+B, &'��ก� ��	����GA���	�)�ก,���	3, 4���)�ก,���	3, ,�-��Iก1�ก��)
,%� �)*ก��(�'
(2�����	�)�ก,���	3 �ก(�ก�����01�,8	�
'2�+�0�<%�ก0(A-�J,�-+ก�-	5��
������%�<%�ก0(�)�ก,���	3 &'��ก� <%�ก0(5�:0�<�ก0( (,�-
��Iก1�,�
ก��+
0�), ก��+�F���	,*+��	��)�ก,���	3 �)*ก��	A#�)*@��	A#�)�ก,���	3 �ก(�ก��� ��01�,8	�
&'����
@��%���(�กก�*,�5
ก��4)�
@����*ก�<%�ก0(GA���	�����GA���	)�5
������*+B,��5�,�GA���	�����GA���	
)�5
���� (Derivatives Agent)  ��#��*���������0�����GA���	)�5
���� �.�. 2546 ��01�,8&'�����ก��4�'+)Aก@��+�F�
�#��0ก�
 ��01�, �)�'�����GA���	)�5
���� (��*+,�&,	) (2�ก�' (#����) (Thailand Futures Exchange: TFEX) 
�)*&'�����ก��4�'+)Aก@��+�F��#��0ก�
 ��01�, �2���ก��ก����� (��*+,�&,	) (2�ก�' (Thailand Clearing House: TCH) 
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+�A-��*ก�<%�ก��#ก��+�F���5�,�GA���	�����GA���	)�5
���������)�'�%���<3 ?'	,�-����#���	&'���5�@����

��01�,8  #�(�กก����*ก�<%�ก0(��	����GA���	�)�ก,���	3  

��01�,8@����0ก���ก���ก)
,%��%44)�)*��ก)
,%��$����,��
@���*+,��)*���
��*+,� ?'	#���01�, +#	3��
ก3 
ก0#+6
 ?e)'0�
�3 (2�ก�' GI-
+�F���01�,@���*+,��0
4?��3 �)*+�F����$A�%��@���@���01�,�)�ก,���	3,�-+�F��#��0ก�)�'
�)�ก,���	3,��
@�B�#0B�4++��	�)*�)�'�)�ก,���	3�)�กJ�
?)ก ?'	#�+4�A���	@��)�	��*+,�,�-5?)ก +�F����$A�%��@���
@���01�,8 ?'	#�ก��$A�%��40'+�F���	)* 83.25 �
(2��5��%����#��,�-(2�����	&'��)�5  

	��
&�ก6��# +#A-�� 2554 ��01�, +#	3��
ก3 ก0#+6
 ?e)'0�
�3 (2�ก�' &'�#�ก��+�)�-	���)
���$A�%����	@��� ?'	 
Mayban IB Holdings Sdn Bhd GI-
+�F���01�,@�+4�A�
<��4�� +#	3��
ก3 (Malayan Banking Berhad) ��*+,�
#�+)+G�	 &'�,2�ก��GA��%���)*,2�42�+��GA��%��,��
�#'�
��01�, +#	3��
ก3 ก0#+6
 ?e)'0�
�3 (2�ก�' ,2�@���m((%��� Mayban 
IB Holdings Sdn Bhd $A�%��@���'��5���	)* 100 �
��01�, +#	3��
ก3 ก0#+6
 ?e)'0�
�3 (2�ก�' ���ก��+�)�-	���)

'�
ก)��5	�
&#�#��)ก�*,����?	��	ก����0����)*�%4)�ก��
��01�,8 ���	��
@' 

��01�,8#��)��*ก�ก���2������*	*+5)� 2 �� ���
����� 2555 $I
�� 2556 ?'	��	&'��5#�
��01�,8+�F�  
3,233.32 )�����, @��� �.�. 2555 �)*@��� �.�.2556 ��	&'��5#�
��01�,8+�0-#�I��+�F� 4,756.40 )�����, @��� 2555 
�)* 2556 ��01�,8#�ก2�&��%,<0+�0-#�I��+�F� 736.02 �)* 1,420.54 )�����, ��#)2�'�� 

@��� 2555-2556 ��01�,8#���5����
�)�'��	)* 11.86 �)* 11.54 �
#�)4��ก��GA���	�5#�
,��
�)�'@����
)*����#)2�'�� : 5��,�- 31 <��5�4# 2556 ��01�,8#��0�,���	3�5#��#
�ก��+
0�+7��*�
��01�,8+,��ก�� 14,684.97 
)�����, �����0��5# 9,409.29 )�����, �)*��5��
���$A�%��+,��ก�� 5,275.68 )�����, ?'	�0�,���	3�
��01�,8��5�
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B��*�����0����� : 
5��,�- 31 <��5�4# 2556 ,�-����#� 
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• ��01�,8+�F���01�,4���)�ก,���	3��'�� 1 �
��*+,�&,	 @�'�����5����
ก���)�' #��0'��ก��+�F�
�*	*+5)���+�A-
���
����� 2545-2556 ?'	#��m((�	,�-��6
�ก��
������%� '�
��� 

1. ��01�,8#����� 54 ���
 (&#��5#�2���ก
��@���) ก�*(�	,�-5��*+,� ?'	#�)�ก4��$I
��*#�: 143,000
�����  : 5��,�- 31 <��5�4# 2556 ��
�)@����01�,8��#��$��0������,%�&'�	��
#���*�0,<0B�� 

2. ��01�,8#����ก
��ก���)�'(2��5� 701 4� : 5��,�- 31 <��5�4# 2556 ?'	+�F�,�#
��'���ก���)�'
�
ก��+�F���	����GA���	�)�ก,���	3,�-@���,�-�%'@���*+,�&,	 
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0�)
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 (��*+,�
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)�5
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����%���<3 'ก+���	�)*+
0��m��) 'ก+���	+
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��01�,8#�(�ก<%�ก0(ก��+�F���	����GA���	�)�ก,���	3�)*ก��
+�F���	����GA���	�����GA���	)�5
���� @��� 2556 ,�-����#���01�,8 #���	&'�4����	���� (,��
ก��+�F���	����GA���	
�)�ก,���	3�)*ก��+�F���	����GA���	�����GA���	)�5
����) 40'+�F���'��5�ก5����	)* 75 �
��	&'��5# ?'	)�ก4��
�
��01�,8��5�@���(*+�F�)�ก4����		�	 @���'��5���*#�:��	)* 85-95 �
��0#�:ก��GA���	�)�ก,���	3�
��01�,
8 �)*)�ก4���$���� @���'��5���*#�:��	)* 5-15 �
��0#�:ก��GA���	�)�ก,���	3�
��01�,8 

�2������� 2556 ��01�,8#���	&'��5# 4,756.40 )�����, +�0-#�I��ก5�� 1,500 )�����, +#A-+,�	�ก���� 2555 ?'	#�
��+��%�)�ก(�กก��+�0-#�I���
��	&'�4����	����GA���	�)�ก,���	3�)*�����GA���	)�5
����ก5�� 1,100 )�����,@��� 
2556 +#A-+,�	�ก���� 2555 +�A-
(�กB�5ก��:3GA���	�)�ก,���	3@��)�'�)�ก,���	3,�-4�����
#�45�#4Iก4�ก (?'	+7��*
@���5
4�I-
����ก�
�� 2556) 

 
���� ���1�2�4����	�2�  

@��� 2556 ��01�,8#���	&'�4����	����(�กก��GA���	�)�ก,���	3 (2��5� 3,349.58 )�����, +�0-#�I��(�ก�� 
2555 GI-
��01�,8#���	&'�4����	����(�กก��GA���	�)�ก,���	3 (2��5� 2,256.10 )�����, �ก,��
#���	&'�(�กก��GA���	
�����GA���	)�5
���� 268.99 )�����, +�0-#�I��+)6ก��	(�ก�� 2555 GI-
��01�,8#���	&'�(�กก��GA���	�����GA���	
)�5
���� 264.97 )�����, ?'	��+��%,�-,2�@����	&'�4����	�����
��01�,8 (GI-
�5#$I
��	&'�4����	����(�กก��GA���	
�)�ก,���	3�)*��	&'�(�กก��GA���	�����GA���	)�5
����) @��� 2556 +�0-#�I��	��
#�ก+#A-+,�	�ก���� 2555 +�F��)#�
(�กB�5ก��:3GA���	@��)�'�)�ก,���	3 (?'	+7��*	��
	0-
@���5
4�I-
����ก�
�� 2556) #�45�#4Iก4�ก	��
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���� ���1�2�6-�)$-��ก�	�6���ก���1�2�4����	�2� 

��01�,8#���	&'�A-�J,�-�ก+��A(�ก��	&'�4����	����@�ก��GA���	�)�ก,���	3�)*�����GA���	)�5
���� 
&'��ก� ��	&'�4��<��#+��	#�)*��0ก�� ก2�&� (��',%�) (�กก��GA���	�)�ก,���	3�)*�������%���<3 'ก+���	�)*+
0��m�
�) 'ก+���	+
0�ก��+�A-GA��)�ก,���	3 �)*��	&'�A-�J   

@��� �.�.2556 ��01�,8#���	&'�A-�J &'��ก� 4��<��#+��	#�)*��0ก�� ก2�&�(�กก��GA���	�������%���<3 
'ก+���	�)*+
0��m��) 'ก+���	+
0�ก��+�A-GA��)�ก,���	3 ก2�&�(�กก����	+
0�)
,%�@���01�,	�	�)*��	&'�A-�J +,��ก�� 
72.05, 179.06, 329.49, 636.22, 18.62 �)* 80.00 )�����, ��#)2�'�� 
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��	(*���+�6#
(2��5��2�����#�)����(�'�����
��	(*��� 
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,��
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0�@��ก��	A#+�A-GA��)�ก,���	3�
��01�,�)�ก,���	3 �0<0
B�,� (2�ก�' ,�-+ก0'�I��ก��ก��+���#�$A�%���
��01�,+#	3��
ก3 ก0#+6
 ?e)'0�
�3 (2�ก�' GI-
#�(2��5� 255.48 )�����, ?'	����
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'2�+�0�ก��uv
��
����)+�A-ก��'2�+�0�ก��������&� �)*+�F�����'�	4%:B��,�-+ก0'�I��(�ก)�ก����B�	�)�
ก��+���#�$A
�%���
��01�,+#	3��
ก3  ก0#+6
 ?e)'0�
�3 (2�ก�' +��	
 4.60 )�����, ,��
��� +�A-
(�กก��,�-��01�,8 #�45�#�*#�'�*5�
@�ก��
4�'+)Aก)�ก4�� ก��#��*��ก���)�	�0�+�A-,�-��'ก%# 

 
���� �4�3#2�4��  
�2������� 2556 ��01�,8#�4��@��(��	�5# 2,970.23 )�����, +�0-#�I��(�ก�� 2555 GI-
��01�,8#�4��@��(��	�5# 

2,259.03 )�����, ?'	#���+��%�)�ก(�กก��+�0-#�I���
���,%�,�
ก��+
0�(�กก��+�0-#�I���
+
0�ก��	A#(�ก�$����ก��+
0�
�)*ก��ก����������+�A-@���0�+�A-@�ก��GA���	�)�ก,���	3 (Credit balance) �ก�)�ก4��GA���	�)�ก,���	3 @��:*,�-
4��@��(��	+ก�-	5ก��ก�����ก
��ก6+�0-#�I��(�กก��@���)���,�,�-+�0-#�I���ก�+(������,�-ก���)�' ��##�)4��ก��GA���	
�)�ก,���	3�5#�
��01�,8,�-+�0-#�I�� 

 
���� ก�1� ")�� 

�2������� 2556 ��01�,8#�ก2�&��%,<0+,��ก�� 1,420.54 )�����, +�0-#�I��(�ก 736.02 )�����, @��� 2555 ?'	
��	&'��5#+�0-#�I��ก5�� 1,500 )�����, @��:*,�-��	(��	�5# (GI-
&#��5#4��@��(��	B�1�+
0�&'�) +�0-#�I��ก5�� 700 )�����, 
�:*+'�	5ก��4��@��(��	B�1�+
0�&'��
��01�,8ก6+�0-#�I��(�ก 238.27 )�����, @��� 2555 +�F� 365.63 )�����, @��� 2556 
��+�F��)#�(�กก��+�0-#�I���
4����	����(�กก��GA���	�)�ก,���	3 1,093.48 )�����,(�ก 2,256.10 )�����, @��� 
2555 +�F� 3,349.58 )�����,@��� 2556 
 

8���ก������ 

•  ��)��'�
 

�0�,���	3�5#�
��01�,8@���5
,�-����#� : �0���� 2555-2556 	��,�- 14,019.71 �)* 14,684.97 )�����,
��#)2�'�� GI-
�0�,���	3�
��01�,8��5�@���+�F�)�ก����<%�ก0(�)�ก,���	3�)*�����GA���	)�5
����GI-
+�)�-	���)
��#
��0#�:ก��GA���	�)�ก,���	3�
)�ก4�� @���#5��,2�ก���%',��	�
���)*
5'�����  

�0�,���	3�5#�
��01�,8 : 5��,�- 31 <��5�4# 2555 +,��ก�� 14,019.71 )�����, GI-
�0�,���	3�
��01�,8��5�
@���	�
+�F�)�ก����<%�ก0(�)�ก,���	3�)*�����GA���	)�5
���� ?'	��	ก��'�
ก)��5$A+�F���	)* 83.29 �
�0�,���	3�5# 
: 5��,�- 31 <��5�4# 2555  

�0�,���	3�5#�
��01�,8 : 5��,�- 31 <��5�4# 2556 +,��ก�� 14,684.97 )�����, GI-
�0�,���	3�
��01�,8��5�
@���	�
+�F�)�ก����<%�ก0(�)�ก,���	3�)*�����GA���	)�5
���� ?'	��	ก��'�
ก)��5$A+�F���	)* 86.10 �
�0�,���	3�5# 
: 5��,�- 31 <��5�4# 2556  
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• �7ก	�$+�"�ก��	��ก)��'�
��� �!!�96+�����4��	�2� 

: 5��,�- 31 <��5�4# 2556 ��01�,8 #�)�ก����<%�ก0(�)�ก,���	3�)*�����GA���	)�5
�����%,<0 (�5ก'ก+���	4��

���) +,��ก�� 12,643.35  )�����, +�0-#�I��(�ก : �0���� 2555 ,�-#�	'	��(2��5� 11,676.88 )�����, GI-
+�F�&���#
��0#�:ก��GA���	@��)�'�)�ก,���	38�)*�)�'�������%���<3,�-+�0-#�I��@��� 2556 +#A-+,�	�ก���� 2555 (�ก
���	�ก��ก��)
,%�GA���	@��)�'�)�ก,���	3,�-#�45�#4Iก4�ก(�กก��u|}���5�
B�5*+��19ก0(�)*�$��ก��:3,�
ก��
+#A
,�-#�45�##�-�4
 (?'	+7��*	��
	0-
@���5
4�I-
����ก�
�� 2556) ,��
��� )�ก����<%�ก0(�)�ก,���	3�)*�����GA���	
)�5
���� : 5��,�- 31 <��5�4# 2556 ��*ก�'�5	  

� )�ก����GA���	�)�ก,���	3'�5	+
0��' (2��5� 2,312.27 )�����,  40'+�F���'��5���	)*  18.30 �
)�ก����
<%�ก0(�)�ก,���	3�)*'ก+���	4��
���-�%,<0 GI-
)')
(�ก�0���� 2555 ��	)* 16.60 +�A-
(�ก#�)4��ก��GA�
��	�)�ก,���	3 3 5��,2�ก���%',��	�
�� 2556 �-2�ก5��#�)4��ก��GA���	�)�ก,���	3 3 5��,2�ก���%',��	
�
�� 2555  

� )�ก����+
0�@��ก��	A#+�A-GA��)�ก,���	3 (2��5� 10,119.92 )�����, 40'+�F���'��5���	)* 80.10 �
)�ก����
<%�ก0(�)�ก,���	3�)*'ก+���	4��
���-�%,<0 GI-
+�0-#�I����	)* 15.31(�ก�0���� 2555 +�A-
(�ก��01�,8#�ก��
�	�	+
0�@��ก��	A#+�A-GA��)�ก,���	3 ( Credit balance) #�ก�I�� (�กB�5ก��:3)
,%�,�-#�45�#4Iก4�ก@��� 
2556 

� )�ก����A-�GI-
+�F�)�ก����4��
�2��*,�-	���*�5��
ก���0'��# ��*�#���� ��A����2��* ?'	#�	'4
4��
 : 
5��,�- 31 <��5�4# 2556 (2��5� 245.80 )�����, GI-
)')
+)6ก��	(�ก�0���� 2555 GI-
#�	'4
+�)A 
246.86 )�����, ?'		')�ก����4��
�2��*'�
ก)��5��5�@���+�F�)�ก����@��ก��	A#+�A-GA��)�ก,���	3@��*�� 
Margin +'0# 

� )�ก����@��	A#�)�ก,���	3 : 5��,�- 31 <��5�4# 2556 (2��5� 152.22 )�����, +�0-#�I�� (�ก	'4
+�)A
(2��5� 82.27 )�����, : �0���� 2555  

� )�ก����<%�ก0(�����GA���	)�5
�����%,<0 : 5��,�- 31 <��5�4# 2556 (2��5� 9.37 )�����, +�0-#�I��(�ก�0��
�� 2555 GI-
#�(2��5� 6.18 )�����, 

 

• ������)"�3�	��ก)��'�
 

: 5��,�- 31 <��5�4# 2556 ��01�,8#�+
0�)
,%�@��)�ก,���	3�%,<0 34.78 )�����, ?'	+
0�)
,%�@��)�ก,���	3
'�
ก)��5��*ก�'�5	+
0�)
,%���-54��5��*+B,������,%�+�A-4�� GI-
 : 5��'�
ก)��5#�#�)4���%,<0,��
�0�� 17.65 )�����, 
�)*+
0�)
,%�,�-5&� GI-
 : 5��+'�	5ก��#�#�)4���%,<0,��
�0�� 17.13 )�����, 

 

• ������)"�3����(�)�4��   

 : 5��,�- 31 <��5�4# �.�.2556 ��01�,8&#�#�+
0�)
,%�@���01�,	�	���	��
@' ?'	+#A-5��,�- 21 #���4# 2556 
��01�,8&'�(2�����	+
0�)
,%�@���01�,	�	,�-��01�,8$A�%����	)* 99.99 @���ก� Maybank Asset Management Group 
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Berhad GI-
+�F���01�,	�	@�+4�A�
ก)%�# Maybank GI-
+�F����$A�%����	@���&�+�F�(2��5� 51 )�����, ?'	��01�,8&#�#�
ก2�&�(�กก��(2�����	+
0�)
,%�'�
ก)��5@�
�ก��+
0�+7��*ก0(ก�� (
�ก��+
0��5#: 19 )�����,) 

 

• �7ก	�$+ ���ก	�ก��!#$ 

: 5��,�- 31 <��5�4# 2556 ��01�,8#�)�ก�����2���ก��ก����� (2��5� 318.69 )�����, )')
(�ก : 5��,�- 31 
<��5�4# 2555 GI-
#�(2��5� 1,245.13 )�����,  
 

• �"�ก�,
 

: 5��,�- 31 <��5�4# 2556 ��01�,8#�%�ก�:3�%,<0(2��5� 221.45 )�����, GI-
+�0-#�I��(�ก : �0���� 2555 GI-
#�
(2��5� 154.58 )�����, ?'	ก��)
,%�@�%�ก�:3��5�@����
��01�,8+�F�ก��)
,%�@�+4�A-
�ก���
�)*%�ก�:3
4#�05+��3 
 

•  ��)��'�
�6-�: 

��01�,8 #��0�,���	3��*+B,A-�J ��&'��ก� +
0��#,�ก
,%���*ก��45�#+��	��	 ��	&'�4��
��� 4��@��(��	(��	
)�5
���� �)*A-�J GI-
#�)4���%,<0��#������5# : 5��,�- 31 <��5�4# 2556 +,��ก�� 170.09 )�����, +�0-#�I��(�ก	' : 
�0���� 2555 GI-
+,��ก�� 145.22 )�����, ?'	#���+��%�)�ก(�กก��+�0-#�I���
+
0��#,�ก
,%���*ก��45�#+��	��	�)*
��	&'�4��
��� 

 

•  0�'��4�� 

@��� �.�.2556 ��01�,8#�ก�*��+
0��'�%,<0@��&�@�ก0(ก��#'2�+�0�
��,��
�0�� 700.13 )�����, ?'	#���+��%�)�ก
(�กก��+�0-#�I���
)�ก����<%�ก0(�)�ก,���	3�)*�����GA���	)�5
���� �)*ก��)')
�
+(������<%�ก0(�)�ก,���	3�)*
�����GA���	)�5
���� 

@��� �.�.2556 ��01�,8#�ก�*��+
0��'�%,<0&'�#�(�กก0(ก��#)
,%�,��
�0�� 857.36 )�����, GI-
��)�
,�-#��)�ก
�
ก�*��+
0��'(�กก0(ก��#ก��)
,%�4A+
0��'���(�ก'ก+���	 �:*,�-��01�,8#�ก��)
,%�@�%�ก�:3�)*�0�,���	3&#�#�
��5��+�F�(2��5�+
0��%,<0,��
�0�� 130.88 )�����, @���+'�	5ก�� ��01�,8#�+
0��'���(�กก����	+
0�)
,%�@���01�,	�	��#

�ก��+
0��5#,��
�0�� 26.71 )�����, (
�ก��+
0�+7��*�
��01�,8: 50.69 )�����,) 

@��� �.�.2556 ��01�,8#�ก�*��+
0��'����%,<0(�กก0(ก��#(�'��+
0�,��
�0�� 414.47 )�����, GI-
��)�
,�-#��

ก�*��+
0��'���(�กก0(ก��#(�'��+
0�@��� 2556 4A ก��ก��	A#+
0�(�ก,��
@��)*�ก��*+,� @��:*,�-��)�
@��&��

ก�*��+
0��',�-+ก�-	5��
ก��ก0(ก��#(�'��+
0�@���+'�	5ก�� 4A ก��(��	�2��*+
0�ก��	A#�)*ก��(��	+
0��m��) 

,��
��� @�ก���0(��:��B��4)�
�
��01�,8 45��0(��:�$I
45�#��#��$@�ก��'2��
+
0�ก
,%��B��4)�

�%,<0 (NCR) @��+�F�&���#ก�+ก:t3�
�2���ก
��4:*ก��#ก��ก2�ก���)�ก,���	3�)*�)�'�)�ก,���	3  ก2���''�5	 ?'	
@���5
  3 ��,�-����#� (�� 2554-2556) ��01�,8��#��$'2��
������5�+
0�ก
,%��B��4)�
�%,<0��
ก5����	)* 7  GI-
+�F�
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���������-2���#+ก:t3ก��'2��
+
0�ก
,%��B��4)�
�%,<0,�-�2���ก
��4:*ก��#ก��ก2�ก���)�ก,���	3�)*�)�'
�)�ก,���	3ก2���' GI-
��'
@��+�6�5����01�,8#��B��4)�
,�-+��	
�@�ก��'2�+�0�<%�ก0( ?'	 @��� 2554 	��@���5
��	)* 
41.82 ! 154.76  @��� 2555 	��@���5
��	)* 43.75 - 138.92 �)*@��� 2556 	��@���5
��	)* 21.54 ! 57.41 ,��
��� 
������5�+
0�ก
,%��B��4)�
�%,<0�(+�)�-	���)
+�A-
(�ก�m((�	���
J +��� ��0#�:ก��GA���	�)�ก,���	3 ก��
�����*ก��ก��(�'(2�����	�)�ก,���	3 +�F���� 

 

• �	�4�)$-%��������)"� 

��01�,8#���)�
,�-#��
+
0�,%�(�ก�����0� 9,409.29  )�����, �)*��5��
���$A�%�� 5,275.68 )�����, : 31 
<��5�4# 2556 ?'	#�������5������0�����5��
���$A�%��  : 5��,�- 31 <��5�4# 2554 : 5��,�- 31 <��5�4# 2555 �)* : 
5��,�- 31 <��5�4# 2556 +,��ก�� 0.62 +,��, 2.08 +,�� �)* 1.78 +,�� ��#)2�'�� GI-
�����0���5�@����
��01�,8 +�F�+(������
<%�ก0(�)�ก,���	3�)*�����GA���	)�5
����GI-
+�)�-	���)
��#��0#�:ก��GA���	�)�ก,���	3@���#5��,2�ก���%',��	�

���)*
5'����� �5#$I
+
0�ก��	A#(�ก�$����ก��+
0� ����������,�-ก�)*+
0�ก��	A#A-� ,��
��� ��ก�0(��:�������5������0�
��,%�?'	&#�����5#+(������<%�ก0(�)�ก,���	3�)*�����GA���	)�5
���� ��01�,8(*#�������5������0�����5��
���$A�%��  
: 5��,�- 31 <��5�4# 2554 : 5��,�- 31 <��5�4# 2555 �)* : 5��,�- 31 <��5�4# +,��ก��  0.31 +,�� �)* 1.21 +,�� �)* 
1.23 +,�� ��#)2�'�� ก��+�0-#�I��	��
#���	�2�4���
�����0��5#@��� 2556 +ก0'(�กก��,�-��01�,#�+
0�ก��	A#,��
@��)*
���
��*+,��5#$I
ก��ก����������+�0-#�I�� +�A-@��@�@�ก��@��ก��	A#+�A-GA��)�ก,���	3�ก�)�ก4��  

�2����������)���,�����5��
���$A�%��@��� 2555 �)* 2556 	��,�-��	)* 16.60 �)*  29.45 ��#)2�'�� 
,��
���@��� 2555 �)*�� 2556 ��01�,8 #�ก��(��	+
0��m��)@���ก����$A�%��+�F�+
0� 500.29 �)* 879.83 )�����, ��#)2�'�� 
 

�;����)$-���%$5�ก��)�<4�8���)��ก������	�6�5�ก�������������4��%$��� ���!3�����< 

B�5*+��19ก0(�)*ก��+#A
 �$��ก��:3���
J ,��
@��)*�ก��*+,� �(��
�)ก�*,���9��*,�
ก��+
0�
�)*�)��*ก�ก���
��01�,8 &#�5��(*+�F���5?��#ก��������5)')
�
����'ก+���	 ก��������5+�0-#�I���
��4�
��2�#�� 45�#&#������,�
ก��+#A
 �$��ก��:3ก��ก�ก��&#��
� �)*�?	��	,�
ก��+
0��
<��4�����
��*+,�&,	
�5#$I
�B�5*+��19ก0(�
��*+,�&,	�)*�$��ก��:3+��19ก0(?)ก GI-
�m((�	+�)�����(*��
�)ก�*,���45�#+�A-#�-��

��ก)
,%�,��
@��)*�ก��*+,�  

45�#+��-	
(�กก��+�)�-	���)
�
��4��)�ก,���	3,�-��01�,8)
,%�(*#��)ก�*,���ก2�&���A��',%�(�กก��
)
,%�@��)�ก,���	3�
��01�,8 ก��ก�*(�	ก��)
,%�(I
+�F��m((�	��I-
,�-(*��5	)'45�#+��-	
���)
 45�#+��-	
@�'���ก��
�2��*��4� �)*45�#�0'�)�',�-�(+ก0'�I��(�กก��GA���	 �)'(�45�#+��-	
,�
ก��+
0�	�##��)ก�*,���9��*,�
 
ก��+
0� GI-
��01�,8(*'2�+�0�ก��@��#�ก��45�4%#�*'��45�#+��-	
+�)�����@��	��@��*'��,�-	#���&'� 

 

• ���=�2%3�����< 

�m���,�
ก��+#A
@���*+,�,�-	A'+	A�#�	��
��+�A-
#����
���&��#��,�- 4 �
�� 2556 �5#$I
ก��u|}���5�

B�5*+��19ก0(?)ก,�-	�
#�45�#+���*��
�)*&#������ �m((�	'�
ก)��5#��)ก�*,���ก��+(�0�+�0�?�,�
+��19ก0(�




♦♦♦♦ก���������	
���������������������ก��♦♦♦♦ 

♦♦♦♦������������� 2556♦♦♦♦ 

 

���� 86 ก��� ����! 
 

��*+,�&,	@��*	*	�5 ?ก��@�ก��+(�0�+�0�?�,�
<%�ก0(�)*�*'��45�#��#��$@�ก��,2�ก2�&��
��01�,(',*+��	�
@��)�'�)�ก,���	3@��*	*���ก)�
$I
	�5 ,2�@��45�#�����@(@�ก��)
,%�@��%���
��01�,(',*+��	�@��)�'
�)�ก,���	3��	)
 GI-
(*��
�)ก�*,�@�,�
)�����0#�:�)*#�)4��ก��GA���	@��)�'�)�ก,���	3�)*�)��*ก�ก��
�
��01�,8�)*��01�,�)�ก,���	3A-�J+�A-+���	#ก��@����01�,8���#,�-(*'2�+�0�<%�ก0(�)*��#��$���
���&'�@��*	*	�5 
��01�,8#��?	��	,�-(*��y���%4)�ก�@��#�45�#����)*,�ก1*,�-,���#�	�)*���#,�-(*�
���ก��,2�<%�ก0(@�#�J&'�  �5#$I

ก���2�+,4?�?)	�#���*	%ก�3@��@��*��
��	��
#���*�0,<0B�� GI-
,2�@��ก����0������,%�+�F�&�	��
#���*�0,<0�) 
��01�,8#��?	��	,�-(*��ก1�45�#+�F�����2�@�<%�ก0(�)�ก,���	3@����#��$��0ก��&'����4��5
(��)*��
+��0#@���)�',%�
&,	#�45�#ก��5������&� 



 
 

 

 
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)           
และบริษัทย่อย 
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธันวำคม 2556 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ซึ่ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของและงบกระแสเงินสดส ำหรับปสีิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย            
กำรบัญชีที่ส ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอ่ืน ๆ และได้ตรวจสอบงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกระแสเงินสด
รวมของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยด้วยเช่นกัน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำ   
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงมีเหตุผลว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำและ
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่ เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำร
ตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 



 

 

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของขำ้พเจ้ำ 

ความเห็น 

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ผลกำรด ำเนินงำนและ กระแสเงินสด 
ส ำหรับปสีิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และ                      
ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง               
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน             
ทำงกำรเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 8 เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี เนื่องจำก กำรน ำ
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ืองภำษีเงินได้ มำถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อ
กรณีนี้แต่อย่ำงใด 
 

 
รัตนำ จำละ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734 
 

บริษัท ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 11 กุมภำพันธ์ 2557 



บรษัิทหลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
สินทรพัย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 301,264,070          436,944,122          872,971,184          271,776,475          373,414,466          
เงินฝากในสถาบันการเงิน 10 3,450,759              3,446,674              3,518,611              3,450,759              3,446,674              
ลกูหน้ีส านักหักบัญชี 11 1,245,125,890       178,179,476          318,690,445          1,245,125,890       178,179,476          
ลกูหน้ีธุรกจิหลกัทรัพย์และ
      สัญญาซ้ือขายลว่งหน้า 12 11,676,878,218     5,870,370,914       12,643,349,967     11,676,878,218     5,870,370,914       
เงินลงทุน 15 74,757,822            35,001,067            34,776,681            74,757,822            35,001,067            
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 16 -                             -                             - 50,693,137            99,999,980            
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงานตามโครงการสวัสดิการ 35 289,116,853          323,156,809          296,775,742          289,116,853          323,156,809          
อุปกรณ์ 17 154,576,496          142,622,806          221,453,351          150,404,326          139,991,453          
สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตน 18 31,628,981            23,792,302            42,150,316            28,506,351            21,697,875            
ทรัพย์สินรอการขาย 9,886,500              9,886,500              9,886,500              9,886,500              9,886,500              
เงินมัดจ า 41,222,123            39,446,015            44,089,918            41,214,739            39,426,740            
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8, 33 26,364,853            20,869,995            27,222,737            36,226,222            20,869,995            
สินทรัพย์อ่ืน 19 145,223,800          103,354,882          170,087,021          141,671,428          101,631,117          
รวมสินทรพัย์ 13,999,496,365     7,187,071,562       14,684,972,473     14,019,708,720     7,217,073,066       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ



บรษัิทหลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทยอ่ย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ
หน้ีสิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 20 2,170,000,000       594,000,000          2,575,000,000       2,170,000,000       594,000,000          
เจ้าหน้ีส านักหักบัญชี 451,884,582          -                             161,250,191          451,884,582          -                             
เจ้าหน้ีธุรกจิหลกัทรัพย์และ
   สัญญาซ้ือขายลว่งหน้า 21 3,956,161,311       1,354,730,346       2,919,518,482       3,956,161,311       1,354,730,346       
หน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 14 24,287,154            5,951,432              7,715,904              24,287,154            5,951,432              
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมอ่ืน 22 2,007,423,532       -                             2,946,827,927       2,007,423,532       -                             
ประมาณการหน้ีสิน 23 83,729,320            57,765,356            106,493,465          83,025,535            57,428,948            
โบนัสคา้งจ่าย 305,799,373          480,784,004          384,583,145          305,099,373          480,259,440          
ภาษีเงินได้คา้งจ่าย 131,393,646          133,493,250          133,795,428          131,393,646          133,493,250          
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 103,738,259          75,446,194            133,527,197          102,015,150          74,993,205            
หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงิน 25 17,569,177            16,518,166            18,317,488            16,072,114            14,806,825            
เงินปันผลคา้งจ่าย 167,230,381          916,404                 916,404                 167,230,380          916,404                 
หน้ีสินอ่ืน 36,902,005            26,514,884            21,343,080            36,450,451            26,371,726            
รวมหน้ีสิน 9,456,118,740       2,746,120,036       9,409,288,711       9,451,043,228       2,742,951,576       
ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามัญ 572,250,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท 2,861,250,000       2,861,250,000       2,861,250,000       2,861,250,000       2,861,250,000       
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามัญ 570,814,500 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท 2,854,072,500       2,854,072,500       2,854,072,500       2,854,072,500       2,854,072,500       
ส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามัญ 523,570,729          523,570,729          523,570,729          523,570,729          523,570,729          
ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ทุนซ้ือคนื 19,218,670            5,347,943              19,218,670            19,218,670            5,347,943              
ก าไรสะสม -                             
   จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 27 286,125,000          286,125,000          286,125,000          286,125,000          286,125,000          
   จัดสรรแลว้ - ส ารองหุน้ทุนซ้ือคนื -                             11,260,973 -                              - 11,260,973
   ยังไม่ได้จัดสรร 860,390,726          771,835,354          1,592,696,863       885,678,593          805,005,318          
หัก: หุน้ทุนซ้ือคนื -                             (11,260,973)          -                              - (11,260,973)          
รวมส่วนของเจ้ำของของบรษัิทฯ 4,543,377,625       4,440,951,526       5,275,683,762       4,568,665,492       4,474,121,490       
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย -                             -                             -                             -                             -                             
รวมส่วนของเจ้ำของ 4,543,377,625       4,440,951,526       5,275,683,762       4,568,665,492       4,474,121,490       
รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 13,999,496,365     7,187,071,562       14,684,972,473     14,019,708,720     7,217,073,066       

-                             -                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

 

งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รำยได้  
คา่นายหน้า 29 3,618,575,673        2,521,071,118        3,618,575,673        2,521,071,118        
คา่ธรรมเนียมและบริการ 30 72,054,798             77,817,729             72,214,042             78,668,049             
ขาดทุนจากเงินลงทุน 15.2 (159,230,193)          (68,836,286)            (159,230,193)          (68,836,286)            
ก าไรจากตราสารอนุพันธ์ 14.1 179,062,338           94,988,209             179,062,338           94,988,209             
ดอกเบี้ยและเงินปันผล 329,494,243           237,925,856           329,494,243           237,925,856           
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ 636,224,634           343,412,557           636,224,634           343,412,557           
ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 18,623,876             -                             10                          -                         
รายไดอ่ื้น 80,007,911             25,233,800             80,062,285             26,088,277             
รวมรำยได้ 4,774,813,280        3,231,612,983        4,756,403,032        3,233,317,780        
ค่ำใช้จำ่ย
ต้นทุนทางการเงิน 459,493,497           209,573,748           459,493,497           209,573,748           
คา่ธรรมเนียมและบริการจ่าย 273,938,405           206,333,894           273,938,405           206,333,894           
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
   คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน 32 1,682,886,758        1,231,090,315        1,682,886,758        1,231,090,315        
   คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกบัอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 337,553,168           302,125,962           337,632,392           302,125,962           
   คา่ภาษีอากร 31,148,371             14,974,540             31,148,371             14,974,540             
   คา่ตอบแทนกรรมการ 31 4,325,000               8,600,000               4,325,000               8,600,000               
   คา่เทคโนโลยีสารสนเทศ 29,131,071             34,982,621             29,131,071             34,982,621             
   คา่ใช้จ่ายอ่ืน 153,409,862           202,448,630           153,409,862           202,448,630           
รวมคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน 2,238,454,230        1,794,222,068        2,238,533,454        1,794,222,068        
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 13 (1,732,210)             (405,578)                (1,732,210)             (405,578)                
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน -                             -                             -                         49,306,843             
รวมค่ำใช้จำ่ย 2,970,153,922        2,209,724,132        2,970,233,146        2,259,030,975        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 1,804,659,358        1,021,888,851        1,786,169,886        974,286,805           
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 33 (355,772,123)          (248,131,603)          (365,633,492)          (238,270,234)          
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 1,448,887,235        773,757,248           1,420,536,394        736,016,571           
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก
ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 39 (3,062,994)             (29,858,580)            -                             -                             
ก ำไรส ำหรับปี 1,445,824,241        743,898,668           1,420,536,394        736,016,571           
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                             -                             -                         -                         
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 1,445,824,241        743,898,668           1,420,536,394        736,016,571           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำรแบ่งปันก ำไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 1,448,887,235        773,757,248           1,420,536,394        736,016,571           
ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก (3,062,994)             (29,858,580)            -                             -                             

ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ 1,445,824,241        743,898,668           1,420,536,394        736,016,571           
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม
   ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่อง -                             -                             
   ขาดทุนจากการด าเนินงานที่ยกเลิก -                             -                             
ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม -                             -                             

1,445,824,241        743,898,668           

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ
   ก าไรเบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 1,448,887,235        773,757,248           1,420,536,394        736,016,571           
   ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานที่ยกเลิก 39 (3,062,994)             (29,858,580)            -                             -                         
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 1,445,824,241        743,898,668           1,420,536,394        736,016,571           
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม
   ก าไรเบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานต่อเนื่อง -                             -                             
   ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมจากการด าเนินงานที่ยกเลิก -                             -                             
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม -                             -                             

1,445,824,241        743,898,668           
ก ำไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ
   ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 34
   จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 2.54                       1.36                       2.49                       1.29                       
   จากการด าเนินงานที่ยกเลิก 39 -0.01 -0.05 -                             -                         

2.53                       1.31                       2.49                       1.29                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรสุทธกิอ่นภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานต่อเนื่อง 1,804,659,358        1,021,888,851        1,786,169,886        974,286,805           
ขาดทุนกอ่นคา่ใช้จ่ายภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานที่ยกเลิก (3,062,994)             (29,858,580)            -                             -                             
รายการปรับปรุงกระทบยอดก าไรกอ่นภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกจิกรรมด าเนินงาน
      คา่เสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 86,933,402             71,697,625             86,712,535             70,325,608             
      กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (1,732,210)             (405,578)                (1,732,210)             (405,578)                
      (ก าไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจริงจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยุติธรรม
         ในเงินลงทุน 2,490,137               (1,439,394)             2,490,137               (1,439,394)             
      (ก าไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจากการตีราคาหนี้สินตราสารอนุพันธ์ (2,623,943)             8,798,024               (2,623,943)             8,798,024               
      ก าไรขาดทุนจากการขายบริษัทย่อย (18,623,876)            -                             (10)                         -                             
      ขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจากการตีราคาเจ้าหนี้เงินกู้ยืมต่างประเทศ -                             7,423,581               -                             7,423,581               
      ขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจากการตีราคาลูกหนี้/เจ้าหนี้ต่างประเทศ 1,044,724               19,397,595             1,044,724               19,397,595             
      ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน -                             -                             -                             49,306,843             
      (ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ (2,626,730)             842,273                  (2,454,762)             594,214                  
      คา่ชดเชยแกพ่นักงานภายหลังการเลิกจ้าง 23,535,461             25,963,964             23,467,930             25,596,587             
      ต้นทุนทางการเงิน 458,387,030           208,598,709           458,387,030           208,598,709           
      ดอกเบี้ยตัดจ าหน่ายส าหรับสัญญาเช่าทางการเงิน 1,114,913               1,084,329               1,106,467               975,039                  
      กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อ่ืน (59,960)                  (100,000)                (59,960)                  (100,000)                
      รายไดด้อกเบี้ย (972,794,288)          (587,708,782)          (972,677,480)          (586,413,523)          
      เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (409,408,258)          (210,201,712)          (409,399,812)          (210,092,422)          
      เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (354,239,031)          (255,791,346)          (354,228,224)          (255,726,065)          
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี้สินด ำเนินงำน 612,993,735           280,189,559           616,202,308           311,126,023           
สินทรัพย์ด าเนินงาน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง
   เงินฝากในสถาบันการเงิน (67,852)                  (4,085)                    (67,852)                  (4,085)                    
   ลูกหนี้ส านักหักบัญชี 925,390,721           (1,085,475,985)       925,390,721           (1,085,475,985)       
   ลูกหนี้ธรุกจิหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (955,303,859)          (5,789,275,254)       (955,303,859)          (5,789,275,254)       
   เงินลงทุน 37,491,004             (38,317,361)            37,491,004             (38,317,361)            
   เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงานตามโครงการสวัสดกิาร (7,658,889)             34,039,956             (7,658,889)             34,039,956             
   เงินมัดจ า (2,875,179)             (1,776,108)             (2,875,179)             (1,787,999)             
   สินทรัพย์อ่ืน (26,991,024)            (7,908,766)             (26,444,149)            (6,058,159)             
หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)
   เจ้าหนี้ส านักหักบัญชี (290,634,391)          451,872,298           (290,634,391)          451,872,298           
   เจ้าหนี้ธรุกจิหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (1,036,642,829)       2,600,575,988        (1,036,642,829)       2,600,575,988        
   หนี้สินตราสารอนุพันธ์ (13,947,307)            9,537,698               (13,947,307)            9,537,698               
   โบนัสคา้งจ่าย 79,060,086             (174,984,631)          79,483,772             (175,160,067)          
   คา่ใช้จ่ายคา้งจ่าย (5,653,626)             28,344,885             (4,329,867)             27,074,765             
   หนี้สินอ่ืน (15,286,154)            10,387,121             (15,107,370)            10,078,725             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (700,125,564)          (3,682,794,685)       (694,443,887)          (3,651,773,457)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย 961,528,521           537,086,677           961,330,316           535,704,135           
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 26,707,542             -                             50,693,147             -                             
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,378,491               728,456                  3,378,491               719,508                  
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ (114,115,098)          (75,461,752)            (114,115,098)          (72,583,706)            
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (20,134,529)            (11,824,099)            (20,134,529)            (10,504,100)            
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมลงทุน 857,364,927           450,529,282           881,152,327           453,335,837           
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม 104,796,000,000    104,527,000,000    104,796,000,000    104,527,000,000    
เงินสดจ่ายช าระคนืเงินกู้ยืม (104,391,000,000)   (102,951,000,000)   (104,391,000,000)   (102,951,000,000)   
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมต่างประเทศ 4,500,000,000        1,999,999,951        4,500,000,000        1,999,999,951        
เงินสดจ่ายช าระคนืเงินกู้ยืมต่างประเทศ (6,507,423,532)       -                             (6,507,423,532)       -                             
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมอ่ืน 13,402,727,642      -                             13,402,727,642      -                             
เงินสดจ่ายช าระคนืเงินกู้ยืมอ่ืน (10,500,000,000)     -                             (10,500,000,000)     -                             
เงินสดรับจากหุ้นทุนซื้อคนื -                             25,131,700             -                             25,131,700             
เงินสดจ่ายช าระสัญญาเช่าระยะยาว (6,004,257)             (4,256,007)             (5,985,739)             (4,041,729)             
เงินปันผลจ่าย (879,832,102)          (500,290,293)          (879,832,102)          (500,290,293)          
เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 414,467,751           3,096,585,351        414,486,269           3,096,799,629        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ 571,707,114           (135,680,052)          601,194,709           (101,637,991)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 301,264,070           436,944,122           271,776,475           373,414,466           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 872,971,184           301,264,070           872,971,184           271,776,475           

-                             -                             -                             -                             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556



(หน่วย: พันบาท)

รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย
ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน จัดสรรแลว้ - จัดสรรแลว้ - ผู้ถอืหุน้ ที่ไม่มีอ านาจควบคมุ

ทุนเรือนหุน้ มูลคา่หุน้สามัญ หุน้ทุนซื้อคนื ส ารองตามกฎหมาย หุน้ทุนซื้อคนื ยังไม่ได้จัดสรร หุน้ทุนซื้อคนื ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2555 - ตำมทีร่ำยงำนไว้เดิม 2,854,072,500  523,570,729     5,347,943         286,125,000     11,260,973       750,965,359     (11,260,973)      4,420,081,531  -                           4,420,081,531  
ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี
   เกีย่วกบัภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 3) -                        -                        -                        -                        -                        20,869,995       -                        20,869,995       -                           20,869,995       
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกรำคม 2555 - หลังกำรปรับปรุง 2,854,072,500  523,570,729     5,347,943         286,125,000     11,260,973       771,835,354     (11,260,973)      4,440,951,526  -                           4,440,951,526  
ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ทุนซื้อคนื -                        -                        13,870,727       -                        -                        -                        -                        13,870,727       -                           13,870,727       
ลดหุน้ทุนซื้อคนื -                        -                        -                        -                        -                        -                        11,260,973       11,260,973       -                           11,260,973       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                        -                        -                        -                        -                        743,898,668     -                        743,898,668     -                           743,898,668     
ส ารองหุน้ทุนซื้อคนื -                        -                        -                        -                        (11,260,973)      11,260,973       -                        -                        -                           -                        
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                        -                        -                        -                        -                        (666,604,269)   -                        (666,604,269)   -                           (666,604,269)   
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2555 - หลังกำรปรับปรุง 2,854,072,500  523,570,729     19,218,670       286,125,000     -                        860,390,726     -                        4,543,377,625  -                           4,543,377,625  

0 0 0 0  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ก าไรสะสม

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 2556

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ



(หนว่ย: พันบาท)

ก าไรสะสม
สว่นเกนิ สว่นเกนิทนุ จัดสรรแลว้ - จัดสรรแลว้ -

ทนุเรือนหุ้น มูลคา่หุ้นสามัญ หุ้นทนุซื้อคนื ส ารองตามกฎหมาย หุ้นทนุซื้อคนื ยังไมไ่ดจั้ดสรร หุ้นทนุซื้อคนื รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม) 2,854,072,500     523,570,729        5,347,943            286,125,000        11,260,973          784,135,323        (11,260,973)        4,453,251,495     
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                          -                          -                          -                          -                          20,869,995          -                          20,869,995          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 - หลังกำรปรบัปรงุ 2,854,072,500     523,570,729        5,347,943            286,125,000        11,260,973          805,005,318        (11,260,973)        4,474,121,490     
สว่นเกนิมูลคา่หุ้นทนุซื้อคนื -                          -                          13,870,727          -                          -                          -                          -                          13,870,727          
ลดหุ้นทนุซื้อคนื -                          -                          -                          -                          -                          -                          11,260,973          11,260,973          
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับป ี(ปรับปรุงใหม่) -                          -                          -                          -                          -                          736,016,571        -                          736,016,571        
ส ารองหุ้นทนุซื้อคนื -                          -                          -                          -                          (11,260,973)        11,260,973          -                          -                          
เงินปนัผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                          -                          -                          -                          -                          (666,604,269)      -                          (666,604,269)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 - หลังกำรปรบัปรงุ 2,854,072,500     523,570,729        19,218,670          286,125,000        -                          885,678,593        -                          4,568,665,492     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 (ตำมที่รำยงำนไว้เดิม) 2,854,072,500     523,570,729        19,218,670          286,125,000        -                          849,452,371        -                          4,532,439,270     
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี
   เกี่ยวกบัภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 3) -                          -                          -                          -                          -                          36,226,222          -                          36,226,222          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2556 - หลังกำรปรบัปรงุ 2,854,072,500     523,570,729        19,218,670          286,125,000        -                          885,678,593        -                          4,568,665,492     
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          -                          -                          1,420,536,394     -                          1,420,536,394     
เงินปนัผลจ่าย (หมายเหตุ 20) -                          -                          -                          -                          -                          (713,518,124)      -                          (713,518,124)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 2,854,072,500     523,570,729        19,218,670          286,125,000        -                          1,592,696,863     -                          5,275,683,762     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็สว่นหน่ึงของงบการเงินนี้

บรษัิทหลักทรพัย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ตอ่)
ส ำหรบัปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

งบการเงินเฉพาะกจิการ



 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556 

1. ข้อมูลทั่วไป 

  บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชน ซึ่งจัดตั้งและมี
ภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมี Maybank Kim Eng Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศสิงคโปร์เป็นบริษัทใหญ่ และมี Mayban IB Holdings Sdn Bhd ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน
ประเทศมำเลเซียเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยได้รับใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ กำรค้ำหลักทรัพย์ กำรจัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน นำยทะเบียนหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
และกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

  บริษัทฯมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 999/9 ดิออฟฟิสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 20 - 21 และ 24 - 25 
ถนนพระรำม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯมีสำขำทั้งในกรุงเทพฯและ
ต่ำงจังหวัดรวม 54 สำขำ (31 ธันวำคม 2555: 45 สำขำ) 

2.  เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินนี้ได้ท ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สธ/ข/น. 53/2553 เร่ืองแบบงบกำรเงินส ำหรับบริษัท
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2553 

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี ้

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมยกเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี 



 

3. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ 
“บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 

  จัดตั้งขึ้นใน อัตรำร้อยละ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุ้น 

   31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทนุรวม เมย์
แบงก ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (เดิมช่ือ 
“บริษัทหลักทรัพยจ์ัดกำรกองทนุรวม            
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด”) 

จัดกำรกองทุน 
 

ไทย 
 

- 99.99 
 

ข) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

ค) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำก               
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว 

ในระหว่ำงปีมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทฯได้ขำยหุ้นสำมัญของบริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“บริษัทย่อย”) (เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม 
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด”) ให้แก่ Maybank Asset Management Group Berhad ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กัน ดังนั้น บริษัทฯ จัดท ำงบกำรเงินรวมโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯจ ำหน่ำยบริษัท
ย่อยนั้น  

4.  มำตรฐำนกำรบัญชีท่ีเร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน  

 มำตรฐำนกำรบัญชทีี่เร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน มีรำยละเอียดดังนี ้  

มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที่ 12  ภำษีเงินได้ 
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) กำรบัญชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล และกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 8 ส่วนงำนด ำเนินงำน 



 

 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบับที่ 10 ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับ

กิจกรรมด ำเนินงำน 
ฉบับที่ 21 ภำษีเงินได้ - กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่ำเสื่อมรำคำที่               

ตีรำคำใหม่ 
ฉบับที่ 25 ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของ                   

ผู้ถือหุ้น 
แนวปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับกำรโอนและกำรรับโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญช ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและแนวปฏิบัติทำงบัญชี
ข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินนี ้ยกเว้นมำตรฐำนกำรบัญชีดังต่อไปนี้ 

 มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได้  

มำตรฐำนฉบับนี้ก ำหนดให้กิจกำรระบุผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงมูลค่ำสินทรัพย์
และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินกับฐำนภำษี และรับรู้ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพย์หรือ
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบำย
กำรบัญชีดังกล่ำวในปีปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบกำรเงินของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือน
หนึ่งว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทำงภำษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีมำ
โดยตลอด ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชีดังกล่ำวแสดงอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 8 

5. มำตรฐำนกำรบัญชีท่ีจะมีผลบังคับในอนำคต 

 มำตรฐำนกำรบัญชทีี่จะมีผลบังคับในอนำคต มีรำยละเอียดดังน้ี  
   วันทีม่ีผลบังคับใช้ 

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได้ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได้ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ

แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน 

1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ 1 มกรำคม 2557 



 

 

   วันที่มีผลบังคับใช้ 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกรำคม 2557 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 4 สัญญำประกันภัย 1 มกรำคม 2559 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไม่เพื่อขำยและกำร

ด ำเนินงำนที่ยกเลิก 
1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 1 มกรำคม 2557 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี   

ฉบับที่ 15 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 27 กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำที่ท ำขึ้นตำม

รูปแบบกฎหมำย 
1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 29 กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ 1 มกรำคม 2557 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
ฉบับที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรร้ือ

ถอน กำรบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกัน 

1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำ
เช่ำหรือไม่ 

1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรร้ือถอน 
กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม 

1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 7 กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบับที่ 29 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินใน
สภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกรำคม 2557 

ฉบับที่ 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 17 กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ 1 มกรำคม 2557 
ฉบับที่ 18 กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 1 มกรำคม 2557 

 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ          
งบกำรเงินเมื่อน ำมำถือปฏิบัติ  



 

6.   นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

6.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ก) ค่ำนำยหน้ำ 

 ค่ำนำยหน้ำจำกกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำถือเป็นรำยได้               
ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร 

ข) ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 

 ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เมื่อได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

ค) ก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ 

 ก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร 

ง) ดอกเบี้ยและเงินปันผล 

 ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจำกเงิน
ลงทุนถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

จ) ดอกเบี้ยจำกเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 

 ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงินให้กู้ยืมโดยค ำนวณจำกยอดเงินต้นที่คงค้ำง บริษัทฯหยุด
รับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงส ำหรับเงินให้กู้ยืมที่เข้ำเงื่อนไขตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมหนังสือที่ กธ.5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 
2544 และปัจจัยอ่ืนประกอบ 

6.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

ก) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 

 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง 

ข) ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 

 ค่ำธรรมเนียมและบริกำรถือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง 

6.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภทที่มีก ำหนดจ่ำยคืน
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนหรือน้อยกว่ำนับจำกวันที่ได้มำ รวมถึงบัตรเงินฝำกที่มีวันถึงก ำหนดภำยใน 3 
เดือนหรือน้อยกว่ำนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้  



 

6.4 กำรรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้ำ 

 บริษัทฯบันทึกสินทรัพย์ที่ลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บัญชีเงินสดและบัญชีเครดิต          
บำลำนซ์ รวมถึงเงินที่ลูกค้ำวำงเป็นประกันเพื่อกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เป็นสินทรัพย์และหนี้สิน
ของบริษัทฯเพื่อกำรควบคุมภำยใน และ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษัทฯจะตัดรำยกำรดังกล่ำวใน
ส่วนที่ไม่มีภำระค้ ำประกันออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพำะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทฯ
เท่ำนั้น 

6.5 กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 บริษัทฯประกอบธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯให้บริกำรในฐำนะเป็นตัวแทนและเข้ำ
เป็นคู่สัญญำกับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์  

 บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภำระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซึ่งได้น ำไปให้ยืมต่อเป็นเจ้ำหนี้หุ้นยืม  และ
บันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งน ำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็นลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันสิ้นปี
บริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์โดยค ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสุดของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบ
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจำกนี้ บริษัทฯ บันทึกเงินสดที่น ำไปวำงเป็นหลักประกันในบัญชีลูกหนี้ทรัพย์สิน
วำงประกันและเงินสดรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชีเจ้ำหนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกัน ค่ำธรรมเนียมกำรยืม
และกำรให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ 

6.6 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์บันทึกเป็นก ำไรหรือขำดทุนสุทธิในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์จะรับรู้เป็นก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในส่วนของก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จ
อ่ืนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อได้จ ำหน่ำยหลักทรัพย์นั้น
ออกไป 

ค) เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนดจะถูกบันทึกด้วยรำคำที่จ่ำยซื้อรวมต้นทุนกำรจัดท ำ
รำยกำร และวัดมูลค่ำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยใช้อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงหัก ค่ำเผื่อกำรด้อย
ค่ำ (ถ้ำมี)  

ง) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในรำคำ
ทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

จ) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 



 

ฉ) มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท ำ
กำรสุดท้ำยของปีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ค ำนวณโดยใช้
อัตรำผลตอบแทนหรือรำคำจำกสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยแล้วแต่กรณี  

ช) บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรค ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน และเมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ซ) ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน(ถ้ำมี)จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเมื่อมีสิ่งบ่งชี้ถึงกำรด้อยค่ำ 

6.7 ลูกหน้ี/เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชี 

 ลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชี หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ /เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีที่เกิดจำกกำรช ำระรำคำซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ทั้งนี้รวมถึงเงินที่ได้น ำไปวำงเป็นประกันกับส ำนักหักบัญชีใน
กำรท ำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนีบ้ริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เกิดจำกกำรช ำระรำคำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 

6.8 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ยอดสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้
ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำหลังหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบวกดอกเบี้ยค้ำงรับ 

 ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และลูกหนี้
ทรัพย์สินวำงประกัน อันได้แก่ เงินที่น ำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมและรวมถึงลูกหนี้ อ่ืน เช่น ลูกหนี้
ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถช ำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนช ำระ เป็นต้น 

 บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหนี้แต่ละรำย และพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำร
เรียกช ำระและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ ำประกัน โดยถือพื้นฐำนกำรจัดชั้นหนี้และกำรตั้งส ำรองตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตำม
หนังสือที่  กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2544 และปัจจัยอื่นประกอบ 

6.9 อุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

 อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 
ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยใช้วิธี เส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณดังนี ้



 

 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 5 ปี 
อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง 3 และ 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับสินทรัพย์ระหว่ำงติดต้ัง 

 ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 บริษัทฯจะตัดสินทรัพย์ออกจำกบัญชีเมื่อจ ำหน่ำยหรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต
จำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำย ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนใน               
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี 

6.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 รำยจ่ำยที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และตัดจ ำหน่ำยโดย
ใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 5 ปี ยกเว้นค่ำสมำชิกตลำดอนุพันธ์และใบอนุญำตจัดกำร
กองทุนที่มิได้ตัดจ ำหน่ำย 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวข้ำงต้นจะไม่มีกำรตีรำคำเพิ่ม แต่จะมีกำรทบทวนรำคำตำมบัญชีใหม่ในแต่ละปี
และปรับปรุงหำกกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น 

6.11  ทรัพย์สินรอกำรขำย 

 ทรัพย์สินรอกำรขำยประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์  ซึ่งแสดงไว้ในรำคำทุนหรือรำคำขำยที่คำดว่ำจะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน ก ำไรหรือขำดทุน
จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินรอกำรขำยรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อมีกำรจ ำหน่ำย 

6.12 เงินใหกู้้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำร 

 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรรับรู้เร่ิมแรกด้วยจ ำนวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงำน เงิน
ให้กู้ยืมวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมสัญญำ ผลตอบแทนที่ได้รับ
จะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำที่ให้กู้ยืม 

6.13 เงินกู้ยืมและตรำสำรหนี้ท่ีออก 

 เงินกู้ยืมและตรำสำรหนี้ที่ออกรับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำเงินกู้ยืม
วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับ
มูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อช ำระหนี้น้ันจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม 



 

6.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำยำนพำหนะที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนให้กับบริษัทฯใน
ฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ ภำระ
ผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำ
เช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่เช่ำ 

 จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 

6.15 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯ จำกกำรประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้ำหนี้ลูกค้ำที่ซื้อขำย
หลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภำระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ตหรือกำรยืมหลักทรัพย์และภำระ
ที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นกำรประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ 

6.16 ประมำณกำรหนี้สิน 

  บริษัทฯจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้น
แล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระ
ผูกพันนั้น และบริษัทฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 

6.17 หุ้นทุนซื้อคืน 

  สิ่งตอบแทนที่จ่ำยออกไปและเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรที่บริษัทฯซื้อคืนหุ้นสำมัญของบริษัทฯซึ่งรวมถึง
ต้นทุนเพิ่มเติมที่จ่ำยออกไปภำยนอกสุทธิจำกภำษีเงินได้แล้ว จะรับรู้เป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรำยกำร
หักจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำของจนกว่ำหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่ำวจะถูกยกเลิกไป สิ่งตอบแทนใดๆ ที่ได้รับ
จำกกำรขำยหรือน ำหุ้นทุนซื้อคืนออกจ ำหน่ำยใหม่จะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้ำของ 

6.18 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ  หรือถูก
ควบคุมโดยบริษัทฯไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
ซึ่งท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ ที่มี
อ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  



 

6.19 เงินตรำต่ำงประเทศ 

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่ เกิดรำยกำร 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

6.20 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษัทฯจะท ำกำรประเมินว่ำมีข้อบ่งชี้ซึ่งแสดงว่ำสินทรัพย์ของบริษัทฯด้อย
ค่ำลงหรือไม่ หำกมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ หรือเมื่อต้องท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์เป็นรำยปี 
บริษัทฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์หมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนใน
กำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
หักต้นทุนในกำรขำย หมำยถึง จ ำนวนเงินที่กิจกำรจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำร
จ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรอง
รำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย์ บริษัทฯจะประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่คำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์คิดลดกระแสเงิน
สดดังกล่ำวเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำด
ปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่ก ำลังพิจำรณำอยู่ 

 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษัทฯจะประเมินว่ำมีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่ำรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำของสินทรัพย์ที่บริษัทฯได้รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลงหรือไม่ หำกมีข้อบ่งชี้ดังกล่ำว บริษัทฯต้อง
ประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นและกลับรำยกำรบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อน 

6.21 ผลประโยชน์พนักงำน 

ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น 

บริษัทฯรับรู้ภำระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน ซึ่งได้แก่ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพและวันลำพักร้อนเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
พนักงำนท ำงำนให้ 



 

ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

บริษัทฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จำกสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวด
ที่เกิดรำยกำร 

ค) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์) 

บริษัทฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ง
บริษัทฯถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน 

บริษัทฯค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้องใช้ข้อ
สมมติที่หลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะ และอัตรำเงินเฟ้อ 

ในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน เป็นคร้ังแรก บริษัทฯ
เลือกรับรู้หนี้สินในช่วงกำรเปลี่ยนแปลงที่มำกกว่ำหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตำมนโยบำยกำรบัญชี
เดิม โดยบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำ 5 ปีนับจำกวันที่น ำมำตรฐำนกำรบัญชีนี้
มำถือปฏิบัติ 

6.22 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษัทฯรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยัง
ไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 



 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ 

6.23 ตรำสำรอนุพันธ์ 

  สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

  สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ บันทึกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับ
มูลค่ำดังกล่ำวจะถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

  สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำมำตรฐำน 

  บริษัทฯจะรับรู้ ณ วันเร่ิมแรกของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำมำตรฐำนด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยบันทึกภำระจำก
กำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำมำตรฐำน และเงินวำงประกันในกำรท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำมำตรฐำน
ดังกล่ำวในบัญชีลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ต่อมำ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแสดง
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำมำตรฐำนที่อยู่ในควำมต้องกำรของ
ตลำดค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ/ขำยสุดท้ำยของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำมำตรฐำนนั้นของบริษัทตลำด
อนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของป ีและผลก ำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำดังกล่ำวแสดงในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

 บริษัทฯรับรู้ ณ วันเร่ิมแรกของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นรำยกำรหนี้สินตรำสำร
อนุพันธ์ ต่อมำ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแสดงมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยมูลค่ำยุติธรรมของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดท้ำยของใบส ำคัญแสดง
สิทธิอนุพันธ์นั้นในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของปี ผลก ำไรหรือขำดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์แสดงในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ 

7. กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคัญ 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฝ่ำยบริหำรจ ำ เป็นต้องใช้ดุลยพินิจ                    
และกำรประมำณกำรในเร่ืองที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้น
จริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังน้ี 



 

7.1 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของ
ลูกหนี้จำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ 
ก.ล.ต. ประกอบกับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปัญหำในกำร
จ่ำยช ำระคืน โดยใช้กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของ
หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ ำประกัน  

7.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้
ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ ำลองมำจำกกำรเทียบเคียง
กับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงสภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว 

7.3 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

บริษัทฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมี
สำระส ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้
ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

7.4 ส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุ
กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุ
กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจำกนี ้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของส่วนปรับปรุงอำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์
นั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

7.5 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน  

 ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ
ว่ำบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดย
ใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน 



 

7.6 สัญญำเช่ำ  

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ ำว่ ำ เป็นสัญญำเช่ ำด ำ เนินงำนหรือสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิน                           
ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯได้โอน
หรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่ 

7.7 ผลประโยชน์พนักงำน 

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัย
ข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน อัตรำกำรลำออกและอัตรำกำรมรณะ เป็นต้น  

7.8 คดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว และได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นดังกล่ำว ณ วันที่ในงบ
กำรเงิน ส ำหรับในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นจะยังไม่บันทึกประมำณกำรหนี้สิน
ในส่วนน้ัน 

8. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนื่องจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบัญชีใหม่มำถือปฏิบัติ  

 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 4 เนื่องจำกบริษัทฯและบริษัทย่อยน ำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภำษีเงินได้ 
มำถือปฏิบัติ ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกใน        
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ 

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ มีดังนี ้ 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

31 ธันวำคม 
2555 

1 มกรำคม 
2555 

31 ธันวำคม 
2556 

31 ธันวำคม 
2555 

1 มกรำคม 
2555 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน       
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีเพิ่มขึ้น 26,364,853 20,869,995 27,222,737 36,226,222 20,869,995 
ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 26,364,853 20,869,995 27,222,737 36,226,222 20,869,995 
 

 



 

 

   (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปีส้ินสุด                                      
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด                                      
วันที่ 31 ธันวำคม 

 2556 2555 2556 2555 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก ำไรหรือขำดทุน: 
ภำษีเงินไดเ้พิ่มขึ้น (ลดลง) (857,884) (5,494,858) 9,003,485 (15,356,227) 
ก ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ                 
บริษทัใหญ่เพิ่มขึน้ (ลดลง) 857,884 5,494,858 (9,003,485) 15,356,227 

ก ำไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 0.002 0.010 (0.016) 0.027 

9. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 

เงินสด 550,251 573,091 545,298 
เงินฝำกกระแสรำยวันและออมทรัพย์ 1,759,457,181 1,991,679,823 1,758,974,539 
เงินฝำกประจ ำ/บัตรเงินฝำก 3,024,000,000 3,761,000,000 3,000,000,000 

ตั๋วสัญญำใช้เงิน 5,000,000 - - 

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 4,789,007,432 5,753,252,914 4,759,519,837 

หัก: เงินฝำกในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ (4,487,743,362) (4,880,281,730) (4,487,743,362) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - สุทธ ิ 301,264,070 872,971,184 271,776,475 

10. เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 

 

อำยุมำกกว่ำ 3 เดือน 
แต่ไม่เกิน 1 ป ี

อำยุมำกกว่ำ 3 เดือน                                                         
แต่ไม่เกิน 1 ป ี

เงินฝำกประจ ำ 3,100,013,668 6,300,017,520 3,100,013,668 

เงินฝำกทีต่ิดภำระผูกพัน 3,437,091 3,501,091 3,437,091 
รวมเงินฝำกในสถำบนักำรเงิน 3,103,450,759 6,303,518,611 3,103,450,759 

หัก: เงินฝำกในนำมบริษทัเพื่อลูกค้ำ (3,100,000,000) (6,300,000,000) (3,100,000,000) 

เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน - สุทธ ิ 3,450,759 3,518,611 3,450,759 



 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เงินฝำกประจ ำจ ำนวน 4 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2555: 3 ล้ำนบำท) ได้น ำไปวำงเป็น
หลักทรัพย์ค้ ำประกันกับธนำคำรในประเทศหลำยแห่งในกำรออกหนังสือค้ ำประกัน 

11. ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชี 
(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 

ลูกหนี้ส ำนักหักบัญช ี 1,406,135,298 743,164,691 1,406,135,298 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 1,306,085,544 96,932,297 1,306,085,544 

หัก: ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีในนำมบริษทัฯเพื่อลูกค้ำ (1,467,094,952) (521,406,543) (1,467,094,952) 

ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชี - สุทธิ 1,245,125,890 318,690,445 1,245,125,890 

12. ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์    
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 2,772,635,962 2,312,268,641 2,772,635,962 
เงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ 8,776,277,837 10,119,921,747 8,776,277,837 
ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์    
   -  ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน - - - 
   -  ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ 82,273,325 152,221,720 82,273,325 
ลูกหนี้อื่น    

   -  ลูกหนี้ค้ำงช ำระ 246,858,898 245,802,472 246,858,898 
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 11,878,046,022 12,830,214,580 11,878,046,022 
บวก: ดอกเบี้ยค้ำงรับ 54,034,972 63,470,652 54,034,972 

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (261,379,208) (259,702,297) (261,379,208) 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้ำงรับ - สุทธ ิ 11,670,701,786 12,633,982,935 11,670,701,786 
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ    
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 6,330,142 9,465,443 6,330,142 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (153,710) (98,411) (153,710) 

ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ - สุทธ ิ 6,176,432 9,367,032 6,176,432 
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำ - สุทธิ 11,676,878,218 12,643,349,967 11,676,878,218 

12.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯมีลูกหนี้อ่ืนที่ระงับกำรรับรู้รำยได้ซึ่งมีมูลค่ำตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 260 
ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2555: 262 ล้ำนบำท) 



 

12.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯได้จ ำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำตำม
ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เร่ืองกำรจัดท ำบัญชีเกี่ยวกับ
ลูกหนี้ด้อยคุณภำพของบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้  

(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2555 

 จ ำนวนมูลหนี ้
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ที่ตั้งไว้ 
มูลหนี้สุทธิหลังหัก             
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

มูลหนี้จัดชั้นปกติ 11,676,657,853 - 11,676,657,853 
มูลหนี้จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,678,539 (9,458,174) 220,365 

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 252,074,744 (252,074,744) - 

รวม 11,938,411,136 (261,532,918) 11,676,878,218 

(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2556 

 จ ำนวนมูลหนี ้
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ที่ตั้งไว้ 
มูลหนี้สุทธิหลังหัก             
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

มูลหนี้จัดชั้นปกติ 12,643,064,587 - 12,643,064,587 
มูลหนี้จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,124,373 (8,838,993) 285,380 

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 250,961,715 (250,961,715) - 

รวม 12,903,150,675 (259,800,708) 12,643,349,967 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 

 จ ำนวนมูลหนี ้
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ที่ตั้งไว้ 
มูลหนี้สุทธิหลังหัก             
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

มูลหนี้จัดชั้นปกติ 11,676,657,853 - 11,676,657,853 
มูลหนี้จัดชั้นต่ ำกว่ำมำตรฐำน 9,678,539 (9,458,174) 220,365 

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย 252,074,744 (252,074,744) - 

รวม 11,938,411,136 (261,532,918) 11,676,878,218 

 



 

13. ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่              

31 ธันวำคม 2555 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่               
31 ธันวำคม 2556 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่               
31 ธันวำคม 2555 

ยอดต้นปี  261,938,496 261,532,918 261,938,496 
บวก: หนี้สงสัยจะสูญ 118,450 2,913,672 118,450 
หัก: โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ (524,028) (4,645,882) (524,028) 
ยอดปลำยปี 261,532,918 259,800,708 261,532,918 

14. สินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2555 
 มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงนิตำมสัญญำ 
 สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน 

ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อค้ำ     
ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ -    16,313,112 - 51,005,900 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 7,974,042 - 1,997,062,277 
รวมสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 24,287,154 - 2,048,068,177 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2556 

 มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงินตำมสัญญำ 

 สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน 

ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อค้ำ     
ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ - 7,715,904 - 27,721,861 

รวมสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 7,715,904 - 27,721,861 

 



 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 
 มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงนิตำมสัญญำ 
 สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน 

ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อค้ำ     
ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ -    16,313,112 - 51,005,900 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ - 7,974,042 - 1,997,062,277 
รวมสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 24,287,154 - 2,048,068,177 

14.1 ก ำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์ 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2556 2555 

ก ำไรที่เกิดขึ้นจริงจำกตรำสำรอนุพันธ์   
ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 176,438,395 95,812,191 

ก ำไร(ขำดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกตรำสำรอนุพันธ์   
 ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 2,623,943 (823,982) 

รวมก ำไรจำกตรำสำรอนุพันธ์ 179,062,338 94,988,209 

 



 

15. เงินลงทุน 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 

 

รำคำทุน/ 
รำคำทุน               

ตัดจ ำหน่ำย 
มูลค่ำ
ยุติธรรม 

รำคำทุน/ 
รำคำทุน               

ตัดจ ำหน่ำย 
มูลค่ำ
ยุติธรรม 

รำคำทุน/ 
รำคำทุน               

ตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ       
ตรำสำรทุน       

หลักทรัพย์จดทะเบียน   56,606,139 57,629,162 19,115,135 17,648,021 56,606,139 57,629,162 

รวมหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ     56,606,139 57,629,162 19,115,135  56,606,139 57,629,162 

บวก: ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ 1,023,023  (1,467,114)  1,023,023  

หลักทรัพย์เพ่ือค้ำ - สุทธ ิ 57,629,162  17,648,021  57,629,162  
ตรำสำรหนี้ที่ถือจนครบก ำหนด       
พันธบัตรรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ -  300,412,498  -  

หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพ่ือลูกค้ำ -  (300,412,498)  -  

ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก ำหนด - สุทธ ิ -  -  -  
เงินลงทุนทั่วไป       
หลักทรัพย์อ่ืน - หุ้นสำมัญ 31,791,160  31,791,160  31,791,160  

หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (14,662,500)  (14,662,500)  (14,662,500)  

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธ ิ 17,128,660  17,128,660  17,128,660  

รวมเงินลงทุน - สุทธ ิ 74,757,822  34,776,681  74,757,822  

15.1 เงินลงทุนท่ีมีภำระผูกพัน 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 

 

รำคำทุน/
รำคำทุน          

ตัดจ ำหน่ำย 
มูลค่ำ
ยุติธรรม 

รำคำทุน/
รำคำทุน          

ตัดจ ำหน่ำย 
มูลค่ำ
ยุติธรรม 

รำคำทุน/
รำคำทุนตัด
จ ำหน่ำย 

มูลค่ำ
ยุติธรรม 

หลักทรัพย์ที่น ำไปวำงประกันในศำล 7,622,000 15,509,541 7,622,000 13,568,950 7,622,000 15,509,541 

รวม 7,622,000 15,509,541 7,622,000 13,568,950 7,622,000 15,509,541 



 

15.2 ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2556 2555 
ขำดทุนที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ (156,738,572) (70,275,191) 
ก ำไร(ขำดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำก 
 กำรตีรำคำหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ (2,491,621) 1,438,905 

รวมขำดทุนจำกเงินลงทุน (159,230,193) (68,836,286) 

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตำมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

 ประเภท     ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของ  

บริษัท กิจกำร ควำมสัมพนัธ์ ทุนเรยีกช ำระแล้ว สัดส่วนกำรถือหุน้ รำคำทุน เงินลงทนุ เงินปันผล 

   31 31 31 31 31 31 31 31 ส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่            

   ธันวำคม ธันวำคม ธันวำคม ธันวำคม ธันวำคม ธันวำคม ธันวำคม ธันวำคม 31 ธันวำคม 

   2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
บริษัทย่อยที่รวมในงบกำรเงินรวม             

   บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร 
      กองทนุรวม เมย์แบงก์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
(เดิมช่ือ “บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำร
กองทนุรวม กมิเอง็ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด”) 

จัดกำร
กองทนุรวม 

ถือหุ้น 
ระหว่ำงกนั 

- 100 - 99.99 - 100 - (49) - - 

เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2556 บริษัทฯได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 99.99 ให้ 
Maybank Asset Management Group Berhad ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของกลุ่ม Maybank ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ไปเป็นจ ำนวน 51 ล้ำนบำท ไม่มีก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร                
(งบกำรเงินรวม: 19 ล้ำนบำท)  



 

17. อุปกรณ์   
(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2555 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

 
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ ์

สินทรัพย์
ภำยใต้สัญญำ
เช่ำกำรเงิน 

 
งำนระหว่ำง

ติดตั้ง 

 
 

รวม 
รำคำทุน      
31 ธันวำคม 2554 173,459,949 493,763,391 26,224,116 828,671 694,276,127 
ซื้อเพิ่ม 15,194,112 47,573,312 5,307,018 10,255,668 78,330,110 
โอนเข้ำ (โอนออก) 9,711,785 1,133,275 - (10,845,060) - 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (7,708,913) (69,614,268) - - (77,323,181) 
31 ธันวำคม 2555 190,656,933 472,855,710 31,531,134 239,279 695,283,056 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม      
31 ธันวำคม 2554 132,735,798 406,842,500 12,075,023 - 551,653,321 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 13,357,057 46,111,483 5,337,556 - 64,806,096 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (6,191,855) (69,561,002) - - (75,752,857) 
31 ธันวำคม 2555 139,901,000 383,392,981 17,412,579 - 540,706,560 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      
31 ธันวำคม 2554 40,724,151 86,920,891 14,149,093 828,671 142,622,806 

31 ธันวำคม 2555 50,755,933 89,462,729 14,118,555 239,279 154,576,496 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2556 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ ์

สินทรัพย์
ภำยใต้สัญญำ
เช่ำกำรเงิน 

งำนระหว่ำง
ติดตั้ง รวม 

รำคำทุน      
31 ธันวำคม 2555 188,913,101 470,627,365 29,789,032 239,279 689,568,777 
ซื้อเพิ่ม 20,293,554 98,501,317 8,231,113 22,126,451 149,152,435 
โอนเข้ำ (โอนออก) 12,617,007 9,432,863 - (22,049,870) - 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (8,020,126) (26,546,191) (4,785,316) - (39,351,633) 
31 ธันวำคม 2556 213,803,536 552,015,354 33,234,829 315,860 799,369,579 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม      
31 ธันวำคม 2555 139,713,262 382,445,101 17,006,088 - 539,164,451 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 16,355,179 54,965,710 5,858,792 - 77,179,681 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (7,489,556) (26,153,032) (4,785,316) - (38,427,904) 
31 ธันวำคม 2556 148,578,885 411,257,779 18,079,564 - 577,916,228 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      
31 ธันวำคม 2555 49,199,839 88,182,264 12,782,944 239,279 150,404,326 

31 ธันวำคม 2556 65,224,651 140,757,575 15,155,265 315,860 221,453,351 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม  
2555      63,725,876 

2556      77,179,681 



 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 

 
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

 
เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ ์

สินทรัพย์
ภำยใต้สัญญำ
เช่ำกำรเงิน 

 
งำนระหว่ำง

ติดตั้ง 

 
 

รวม 
รำคำทุน      
31 ธันวำคม 2554 172,890,022 492,645,521 24,482,014 828,671 690,846,228 
ซื้อเพิ่ม 13,450,280 46,439,098 5,307,018 10,255,668 75,452,064 
โอนเข้ำ (โอนออก) 9,711,785 1,133,275 - (10,845,060) - 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (7,138,986) (69,590,529) - - (76,729,515) 
31 ธันวำคม 2555 188,913,101 470,627,365 29,789,032 239,279 689,568,777 

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม      
31 ธันวำคม 2554 132,479,823 406,358,000 12,016,952 - 550,854,775 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 13,102,801 45,633,939 4,989,136 - 63,725,876 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (5,869,362) (69,546,838) - - (75,416,200) 
31 ธันวำคม 2555 139,713,262 382,445,101 17,006,088 - 539,164,451 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      
31 ธันวำคม 2554 40,410,199 86,287,521 12,465,062 828,671 139,991,453 

31 ธันวำคม 2555 49,199,839 88,182,264 12,782,944 239,279 150,404,326 

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำน
อยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 441 ล้ำนบำท และ 
423 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555: 423 ล้ำนบำท) 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 2555 

  รำคำทุน ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม 

 

อำยุกำรให้
ประโยชน์ 

1 มกรำคม 
2555 เพิ่มข้ึน 

โอนเข้ำ 
(โอนออก) ตัดจ ำหน่ำย 

31 ธันวำคม 
2555 

1 มกรำคม 
2555 เพิ่มข้ึน ตัดจ ำหน่ำย 

31 ธันวำคม 
2555 

สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน

สุทธิ 

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 ปี 75,801,352 11,689,185 2,015,543 (101,500) 89,404,580 57,599,940 6,891,529 (101,093) 64,390,376 25,014,204 
ซอฟท์แวร์ระหว่ำงติดตั้ง - 1,270,342 2,539,430 (2,015,543) - 1,794,229 - - - - 1,794,229 
ค่ำสมำชิกตลำดอนุพันธ์ - 5,000,000 - - - 5,000,000 1,679,452 - - 1,679,452 3,320,548 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต

จัดกำรกองทุน 
- 1,000,000 500,000 - - 1,500,000 - - - - 1,500,000 

รวม  83,071,694 14,728,615 - (101,500) 97,698,809 59,279,392 6,891,529 (101,093) 66,069,828 31,628,981 
 
 



 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 2556 

  รำคำทุน ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม 

 

อำยุกำรให้
ประโยชน์ 

1 มกรำคม 
2556 เพิ่มข้ึน 

โอนเข้ำ 
(โอนออก) ตัดจ ำหน่ำย 

31 ธันวำคม 
2556 

1 มกรำคม 
2556 เพิ่มข้ึน ตัดจ ำหน่ำย 

31 ธันวำคม 
2556 

สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน

สุทธิ 

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 ปี 87,949,580 21,329,546 1,321,314 (3,289) 110,597,151 63,738,006 9,532,854 (3,288) 73,267,572 37,329,579 
ซอฟท์แวร์ระหว่ำงติดตั้ง - 974,229 1,847,274 (1,321,314) - 1,500,189 - - - - 1,500,189 
ค่ำสมำชิกตลำดอนุพันธ์ - 5,000,000 - - - 5,000,000 1,679,452 - - 1,679,452 3,320,548 

รวม  93,923,809 23,176,820 - (3,289) 117,097,340 65,417,458 9,532,854 (3,288) 74,947,024 42,150,316 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 2555 

  รำคำทุน ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม 

 

อำยุกำรให้
ประโยชน์ 

1 มกรำคม 
2555 เพิ่มข้ึน 

โอนเข้ำ 
(โอนออก) ตัดจ ำหน่ำย 

31 ธันวำคม 
2555 

1 มกรำคม 
2555 เพิ่มข้ึน ตัดจ ำหน่ำย 

31 ธันวำคม 
2555 

สินทรัพย์ 
ไม่มีตัวตน

สุทธิ 

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 5 ปี 74,346,352 11,689,185 2,015,543 (101,500) 87,949,580 57,239,367 6,599,732 (101,093) 63,738,006 24,211,574 
ซอฟท์แวร์ระหว่ำงติดตั้ง - 1,270,342 1,719,430 (2,015,543) - 974,229 - - - - 974,229 
ค่ำสมำชิกตลำดอนุพันธ์ - 5,000,000 - - - 5,000,000 1,679,452 - - 1,679,452 3,320,548 

รวม  80,616,694 13,408,615 - (101,500) 93,923,809 58,918,819 6,599,732 (101,093) 65,417,458 28,506,351 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำตัดจ ำหน่ำย
หมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนประมำณ 
50 ล้ำนบำท และ 48 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555: 48 ล้ำนบำท) 

19. สินทรัพย์อื่น 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 
เงินสบทบกองทุนประกันควำมเสียหำย 74,415,694 88,619,513 74,415,694 
รำยได้ค้ำงรับ 39,093,090 49,785,793 38,926,404 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 13,911,268 12,323,798 12,655,659 
อื่นๆ 17,803,748 19,357,917 15,673,671 

รวม 145,223,800 170,087,021 141,671,428 

 



 

20. เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินประกอบด้วยเงินกู้ยืมในประเทศเป็นสกุล
เงินบำททั้งจ ำนวน โดยสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2555 

 
อัตรำดอกเบี้ย           

ต่อปี       

ระยะเวลำคงเหลือของหนี้                                         
ที่จะครบก ำหนดช ำระ  

 (ร้อยละ) เมื่อทวงถำม ไม่เกิน 1 ป ี รวม 

สถำบันกำรเงิน     
ตั๋วสัญญำใช้เงิน 2.86 - 3.00 1,995,000,000 175,000,000 2,170,000,000 
รวมเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  1,995,000,000 175,000,000 2,170,000,000 

 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2556 

 
อัตรำดอกเบี้ย           

ต่อปี       

ระยะเวลำคงเหลือของหนี้                                         
ที่จะครบก ำหนดช ำระ  

 (ร้อยละ) เมื่อทวงถำม ไม่เกิน 1 ป ี รวม 

สถำบันกำรเงิน     
ตั๋วสัญญำใช้เงิน 2.40-2.95 2,575,000,000 - 2,575,000,000 
รวมเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  2,575,000,000 - 2,575,000,000 

 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 

 
อัตรำดอกเบี้ย           

ต่อปี       

ระยะเวลำคงเหลือของหนี้                                         
ที่จะครบก ำหนดช ำระ  

 (ร้อยละ) เมื่อทวงถำม ไม่เกิน 1 ป ี รวม 

สถำบันกำรเงิน     
ตั๋วสัญญำใช้เงิน 2.86 - 3.00 1,995,000,000 175,000,000 2,170,000,000 
รวมเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  1,995,000,000 175,000,000 2,170,000,000 

 



 

21. เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 
เจ้ำหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 3,581,245,998 2,728,827,793 3,581,245,998 
เจ้ำหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 82,449,545 153,599,520 82,449,545 

เจ้ำหนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกัน 292,465,768 37,091,169 292,465,768 

รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 3,956,161,311 2,919,518,482 3,956,161,311 

22. ตรำสำรหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมอื่น 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นสำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2555 

 
อัตรำดอกเบี้ย          

ต่อปี       

ระยะเวลำคงเหลอืของหนี้                                         
ที่จะครบก ำหนดช ำระ  

  (รอ้ยละ) เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ป ี รวม 

ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอ่ืน     
เงินกูย้ืมจำกนิตบิุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั                             

- เงนิกูส้กลุเงนิ SGD จำก Maybank Kim 
Eng Holdings Limited  79,396,584 SGD 0.90 - 2,007,423,532 2,007,423,532 

รวมตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น  - 2,007,423,532 2,007,423,532 
 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2556 

 
อัตรำดอกเบี้ย        

ต่อปี       

ระยะเวลำคงเหลอืของหนี้                                         
ที่จะครบก ำหนดช ำระ  

  (รอ้ยละ) เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ป ี รวม 

ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอ่ืน     
ตรำสำรหนี้ทีอ่อก - ตั๋วแลกเงิน 2.95-3.23 - 2,946,827,927 2,946,827,927 

รวมตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น  - 2,946,827,927 2,946,827,927 

 



 

 
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2555 

 
อัตรำดอกเบี้ย          

ต่อปี       
ระยะเวลำคงเหลอืของหนี้                                         
ที่จะครบก ำหนดช ำระ  

  (รอ้ยละ) เม่ือทวงถำม ไม่เกิน 1 ป ี รวม 
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอ่ืน     
เงินกูย้ืมจำกนิตบิุคคลที่เกีย่วขอ้งกนั                             

- เงนิกูส้กลุเงนิ SGD จำก Maybank Kim 
Eng Holdings Limited  79,396,584 SGD 0.90 - 2,007,423,532 2,007,423,532 

รวมตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น  - 2,007,423,532 2,007,423,532 

เงินกู้ยืมจำก Maybank Kim Eng Holdings Limited ดังกล่ำวเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งครบก ำหนดช ำระคืนในเดือน
กรกฎำคม 2556 

23. ประมำณกำรหนี้สิน 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 
ยอดต้นป ี 57,765,356 83,025,535 57,428,948 
เพิ่มขึ้นระหว่ำงป ี 25,963,964 23,467,930 25,596,587 

ยอดปลำยป ี 83,729,320 106,493,465 83,025,535 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ประมำณกำรหนี้สินประกอบด้วยหนี้สินที่บริษัทฯมีพันธะจะต้องจ่ำย
ให้กับบริษัทเงินทุน นิธิภัทร จ ำกัด มหำชน (“บง. นิธิภัทร”) ซึ่งเคยเป็นบริษัทใหญ่เดิมเป็นจ ำนวนประมำณ 
11 ล้ำนบำท ในกรณีที่ บง.นิธิภัทรไม่สำมำรถเรียกช ำระหนี้จำกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่บริษัทฯไม่ได้รับ
โอนมำจำก บง.นิธิภัทร ตำมหนังสือโอนทรัพย์สินลงวันที่ 14 สิงหำคม 2539 และหนี้สินที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
จำกกำรที่บริษัทฯได้รับหนังสือบอกกล่ำวจำกลูกค้ำซื้อขำยหลักทรัพย์รำยหนึ่งของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ำ 
ประเทศไทย จ ำกัด ซึ่งเรียกร้องให้บริษัทฯช ำระเงินค่ำเสียหำยจำกกรณีถูกละเมิดสิทธิในเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนวันที่บริษัทฯรับโอนบัญชีลูกค้ำดังกล่ำว เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 16 ล้ำนบำท 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯได้บันทึกผลประโยชน์พนักงำนภำยหลังเลิกจ้ำงโดยมีภำระผูกพันที่อำจจะ
เกิดต่อพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนไทยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 76 ล้ำนบำท (หมำยเหตุประกอบ            
งบกำรเงินข้อ 24) และประมำณกำรร้ือถอนจ ำนวน 4 ล้ำนบำท 



 

24. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 ณ วันที่ 1 มกรำคม 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์พนักงำน ซึ่งมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ก ำหนดให้กิจกำรรับรู้ผลประโยชน์ที่
ให้กับพนักงำนเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อกิจกำรได้รับบริกำรจ้ำงงำนจำกพนักงำนแล้ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกิจกำร
จะต้องประเมินและบันทึกหนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงำนเนื่องจำกเกษียณอำยุ โดยใช้กำรค ำนวณ
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวในปี 2554 และรับรู้หนี้สินในช่วงที่
เปลี่ยนแปลง โดยบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำ 5 ปี นับจำกวันที่น ำมำตรฐำนกำรบัญชี
นี้มำถือปฏิบัต ิ

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯรับรู้หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนดังกล่ำวแล้วเป็น
จ ำนวน 34 ล้ำนบำท และคงเหลือหนี้สินที่ยังไม่ได้รับรู้จ ำนวน 22 ล้ำนบำท จำกกำรที่บริษัทฯเลือกทยอย
บันทึกหนี้สินในช่วงกำรเปลี่ยนแปลงเป็นค่ำใช้จ่ำยภำยในระยะเวลำ 5 ปี ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดังนี ้
(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ต้นปี 72,361,106 86,119,748 71,793,225 
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน  14,636,032 12,197,866 14,326,523 

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี - - - 

ภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ปลำยปี 86,997,138 98,317,614 86,119,748 

หนี้สินในช่วงเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่รับรู้ (33,983,797) (22,540,128) (33,810,192) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 53,013,341 75,777,486 52,309,556 

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรวมอยู่ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่             
31 ธันวำคม 2556 และ 2555 เป็นดังนี ้

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2556 2555 2556 2555 

ต้นทุนบริกำรปจัจบุัน 12,255,752 14,636,032 12,197,866 14,326,523 
หนี้สินในช่วงเปลี่ยนแปลงทีร่ับรูใ้นป ี 11,279,709 11,327,932 11,270,064 11,270,064 
รวม 23,535,461 25,963,964 23,467,930 25,596,587 

 



 

ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวรับรู้ในค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 

สมมติฐำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปได้ดังนี้ 
 (อัตรำร้อยละต่อป)ี 

อัตรำคิดลด 4 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดือนในอนำคต 4 
อัตรำกำรลำออกถัวเฉลี่ย 7 

25.   หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
  (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 19,565,181 20,341,047 17,797,024 
หัก : ดอกเบี้ยรอกำรตัดจ ำหน่ำย (1,996,004) (2,023,559) (1,724,910) 
รวม 17,569,177 18,317,488 16,072,114 
หัก : ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี (5,437,686) (6,657,810) (5,208,444) 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน-สุทธิจำก

ส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ป ี 12,131,491 11,659,678 10,863,670 

บริษัทฯได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ำยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี
ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 5 ปี  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้  
 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2555 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต่ ำที่ต้องจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 6,339,970 13,225,211 - 19,565,181 
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซ้ือ/เช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (902,284) (1,093,720) - (1,996,004) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยทั้งส้ินตำม
สัญญำเช่ำ 5,437,686 12,131,491 - 17,569,177 

(หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2556 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต่ ำที่ต้องจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 7,576,066 12,764,981 - 20,341,047 
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซ้ือ/เช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (918,256) (1,105,303) - (2,023,559) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยทั้งส้ินตำม
สัญญำเช่ำ 6,657,810 11,659,678 - 18,317,488 



 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงนิขัน้ต่ ำที่ต้องจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 6,016,403 11,780,621 - 17,797,024 
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำซ้ือ/เช่ำกำรเงินรอกำรตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (807,959) (916,951) - (1,724,910) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยทั้งส้ินตำม
สัญญำเช่ำ 5,208,444 10,863,670 - 16,072,114 

26. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

 วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส ำคัญของบริษัทฯคือ กำรด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงต่อเนื่อง และกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

27. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุน
สะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำม
กฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได้ 



 

28. เงินปันผล 

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้ประกำศจ่ำยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

เงินปนัผล อนุมัติโดย เงินปนัผลจ่ำย 
เงินปนัผลจ่ำย               

ต่อหุ้น 
  (ล้ำนบำท) (บำท) 

เงินปนัผลระหว่ำงกำลจำก 
ผลกำรด ำเนินงำน ตัง้แต่
วันที่ 1 มกรำคม 2556 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ              
เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2556 

200 0.35 

เงินปนัผลประจ ำปี 2555 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ของบรษิทัฯ 
เมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2556 

514 0.90 

    
เงินปนัผลระหว่ำงกำลจำก 

ผลกำรด ำเนินงำน ตัง้แต่
วันที่ 1 มกรำคม 2555 ถึง
วันที่ 30 มิถุนำยน 2555 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ 
เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2555 

200 0.35 

เงินปนัผลประจ ำปี 2554 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ของบรษิทัฯ 
เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2555 

467 0.82 

29. ค่ำนำยหน้ำ 
(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2556 2555 
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ 3,349,584,375 2,256,096,462 
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 268,991,298 264,974,656 

รวมค่ำนำยหน้ำ 3,618,575,673 2,521,071,118 

 



 

30. ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2556 2555 2556 2555 
กำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ 16,513,350 34,931,463 16,513,350 34,931,463 

ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 32,696,532 22,718,734 32,696,532 22,718,734 

กำรยืม/ให้ยืมหลักทรัพย ์ 14,901,535 13,765,303 14,901,535 13,765,303 

อื่น ๆ 7,943,381 6,402,229 8,102,625 7,252,549 

รวมค่ำธรรมเนียมและบริกำร 72,054,798 77,817,729 72,214,042 78,668,049 

31. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรนี้เป็นผลประโยชน์ที่ให้แก่กรรมกำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมมำตรำ 90 ของ
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด โดยไม่รวมเงินเดือน โบนัสและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กับ
กรรมกำรบริหำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรในระหว่ำงปีปัจจุบันได้รวมรำยกำรโอนกลับค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2555 ซึ่ง              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัทฯได้ประมำณกำรและบันทึกรำยกำรค้ำงจ่ำยตำมจ ำนวนที่ได้รับอนุมัติของปี 
2555 และปรับปรุงในภำยหลังเมื่อได้ทรำบจ ำนวนที่ได้รับอนุมัติจริงจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

32. กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 ของ
เงินเดือนพนักงำนและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้ในอัตรำร้อยละ 2-8 กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
ของบริษัทฯและบริษัทย่ อยบริหำรโดยบริษัทหลักท รัพย์จัดกำรกองทุนรวมทหำรไทย  จ ำกั ด                  
กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพจะจ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนฯดังกล่ำว             
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็น
จ ำนวนเงิน 29 ล้ำนบำท และ 26 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ (เฉพำะกิจกำร: 29 ล้ำนบำท และ 26 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) 



 

33.  สินทรัพย/์หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  

33.1 สินทรัพย/์หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชแีละหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทำงภำษีที่
เกิดจำกรำยกำรดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2555 1 มกรำคม 2555 

 (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่ 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี   
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อืน่ 2,692,619 3,119,512 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 8,742,891 6,462,874 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 10,461,911 6,143,983 

อื่น ๆ 4,467,432 5,143,626 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี  26,364,853 20,869,995 

 

 

 (หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม 

 2556 2555 2555 

  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม)่ 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี    
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อืน่ 2,680,627 2,692,619 3,119,512 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัย่อย - 9,861,369 - 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 5,278,890 8,742,891 6,462,874 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 15,155,497 10,461,911 6,143,983 

อื่น ๆ 4,107,723 4,467,432 5,143,626 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี  27,222,737 36,226,222 20,869,995 

 



 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับผลคูณก ำไรทำงบัญชีกับอัตรำภำษีที่ใช้ส ำหรับ
ปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สำมำรถแสดงได้ดังนี้ 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีสิ้นสุด                                    

วันที่ 31 ธันวำคม 
ส ำหรับปีส้ินสุด                                    
วันที่ 31 ธันวำคม 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 
ก ำไรทำงบัญชีก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้      

จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 1,804,659,358 1,021,888,851 1,786,169,886 974,286,805 

อัตรำภำษีเงินไดน้ิติบคุคล 20% 23% 20% 23% 
จ ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงนิได ้ 360,931,872 235,034,436 357,233,978 224,085,965 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้นิติ

บุคคลของปีก่อน 32,782 1,122,956 32,782 1,122,956 
ผลกระทบทำงภำษีสุทธิของรำยได้หรือ

ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือเป็นรำยไดห้รือ                         
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษ ี 8,366,732 7,768,812 8,366,732 7,768,812 

ผลกระทบทำงภำษีสุทธิจำกผลแตกต่ำง
ช่ัวครำวและอื่น ๆ (13,559,263) 4,205,399 - 5,292,501 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ  
ก ำไรขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน 355,772,123 248,131,603 365,633,492 238,270,234 

33.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได ้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้ 
(หน่วย: บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีสิ้นสุด                                    

วันที่ 31 ธันวำคม 
ส ำหรับปีสิ้นสุด                                    
วันที่ 31 ธันวำคม 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดน้ิติบคุคลส ำหรบัป ี 356,630,007 253,626,461 356,630,007 253,626,461 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญช:ี      
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ช่ัวครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (857,884) (5,494,858) 9,003,485 (15,356,227) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 355,772,123 248,131,603 365,633,492 238,270,234 



 

34. ก ำไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับงวดด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ถือ
โดยบุคคลภำยนอกที่ออกจ ำหน่ำยอยู่ในระหว่ำงปี โดยสุทธิจำกหุ้นสำมัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส ำหรับปีส้ินสุด                                    
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุด                                    
วันที่ 31 ธันวำคม 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 
จ ำนวนหุน้สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักต้นปี (หุน้) 570,814,500 569,169,300 570,814,500 569,169,300 
จ ำนวนหุน้ทุนซื้อคืนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักทีข่ำยใน
ระหว่ำงปี (หุ้น) - 1,335,084 - 1,335,084 

จ ำนวนหุน้สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักปลำยปี (หุ้น) 570,814,500 570,504,384 570,814,500 570,504,384 

ก ำไรส ำหรับปี - จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (บำท) 1,448,887,235 773,757,249 1,420,536,394 736,016,571 
ก ำไรต่อหุ้น -  จำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  (บำท/หุ้น) 2.54 1.36 2.49 1.29 

35. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้ 

บริษัทและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน ควำมสัมพันธ์ 

Maybank Kim Eng Holdings Limited ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
Mayban IB Holdings Sdn Bhd ผู้ถือหุ้นในบริษัทใหญ่ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม กิมเอ็ง                                   
(ประเทศไทย) จ ำกัด”) 

บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท 

Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
Maybank Kim Eng Investment Limited บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 
Maybank Asset Management Group Berhad บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ 

 



 

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำม
สัญญำที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถ
สรุปได้ดังนี้ 

   (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่                            
31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่                           
31 ธันวำคม นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2556 2555 2556 2555  
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     

รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำร     ค่ำบริกำรตำมที่ระบุในสัญญำ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร           
กองทุนรวม เมย์แบงก์                                  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

1 - 1 2  

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ     อัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำ
ทั่วไปตำมหลักเกณฑ์ของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ก.ล.ต. 

Maybank Kim Eng Securities             
Pte. Ltd. 

55 29 55 29 

Kim Eng Securities (Hong Kong) 
Limited 

5 3 5 3 

ค่ำธรรมเนียมและบริกำร     ค่ำบริกำรตำมที่ระบุในสัญญำ 

Maybank Kim Eng Securities             
Pte. Ltd. 

2 - 2 -  

ค่ำนำยหน้ำจ่ำย     ค่ำนำยหน้ำตำมที่ระบุในสัญญำ 
Maybank Kim Eng Securities                

Pte. Ltd. 
2 2 2 2 

 
ค่ำเช่ำจ่ำย     ค่ำเช่ำตำมที่ระบุในสัญญำ 

บริษัทหลักทรัพย์จัดกำร           
กองทุนรวม เมย์แบงก์                                  
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

0.8 - 0.9 - 

 
ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืมต่ำงประเทศ     อัตรำดอกเบี้ยตำมที่ระบุในสัญญำ 

Maybank Kim Eng Holding 
Limited                    

54 4 54 4 
 

ค่ำบริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

    รำคำที่ก ำหนดร่วมกันโดยอ้ำงอิง
รำคำตลำด 

Maybank Kim Eng Holdings 
Limited 

- 3 - 3  

ค่ำบริกำรที่ปรึกษำ     ค่ำบริกำรตำมที่ระบุในสัญญำ 
Maybank Kim Eng Securities                

Pte. Ltd. 
3 3 3 3 

 
Kim Eng Securities             

(Hong Kong) Limited 
5 - 5 - 

 



 

 

   (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่                            
31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่                           
31 ธันวำคม นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2556 2555 2556 2555  
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ)     
เงินปันผลจ่ำย     ตำมที่ประกำศจ่ำย 

Maybank Kim Eng Holdings 
Limited 

594 556 594 556 
 

Maybank Kim Eng Investment 
Limited 

2 2 2 2 
 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย 

    รำคำขำย 51 ล้ำนบำท อ้ำงอิง 
 จำกมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่  
 30 มิถุนำยน 2555 Maybank Asset Management 

Group Berhad 
19 - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 31 ธันวำคม 2555 ยอดคงค้ำงของธุรกรรมและรำยกำรข้ำงต้นได้แสดงแยก
ต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 31 ธันวำคม 
2555 

31 ธันวำคม 
2556 

31 ธันวำคม  
2555 

 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน     
ลูกหนี้อื่น    ไม่มีกำรคิดดอกเบี้ยระหว่ำงกัน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม            
เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

- 0.30 0.4  

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์    ไม่มีกำรคิดดอกเบี้ยระหว่ำงกัน 
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. 59 65 59  
Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited 1 3 1  

ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ    ไม่มีกำรคิดดอกเบี้ยระหว่ำงกัน 

Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. 58 10 58  

ลูกหนี้เงินฝำกต่ำงประเทศ    ไม่มีกำรคิดดอกเบี้ยระหว่ำงกัน 

Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. 1,248 87 1,248  
ค่ำที่ปรึกษำล่วงหน้ำ    ค่ำบริกำรตำมที่ระบุในสัญญำ 

Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. 4 1 4  
เงินกู้ยืม    ผลต่ำงระหว่ำงต้นทุนกำรกู้ยืมใน

ประเทศกับต้นทุนกำรท ำสัญญำซื้อ
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

Maybank Kim Eng Holdings Limited 2,007 - 2,007 



 

 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2555 2556 2555  

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน (ต่อ)     
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์    ไม่มีกำรคิดดอกเบี้ยระหว่ำงกัน 

Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. 134 394 134  
Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited 4 27 4  

เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ    ไม่มีกำรคิดดอกเบี้ยระหว่ำงกัน 
Maybank Kim Eng Securities Pte. Ltd. 1 12 1  

ค่ำที่ปรึกษำค้ำงจ่ำย    ค่ำบริกำรตำมที่ระบุในสัญญำ 
Kim Eng Securities (Hong Kong) Limited - 5 -  

เงินปันผลค้ำงจ่ำย    ตำมที่ประกำศจ่ำย 
Maybank Kim Eng Holdings Limited 166 - 166  

เงินกู้ยืมจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้ำงของเงินกู้ยืมระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 และ              
กำรเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืม ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังน้ี  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู้ยืม ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม  
2555 

เพิ่มขึ้น 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม  
2556 

Maybank Kim Eng 
Holdings Limited  บริษัทใหญ่ 2,007 4,500 6,507 - 

รวม  2,007 4,500 6,507 - 

 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู้ยืม ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม  
2554 

เพิ่มขึ้น 
ระหว่ำงปี 

ลดลง 
ระหว่ำงปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวำคม 
2555 

Maybank Kim Eng 
Holdings Limited  บริษัทใหญ่ - 2,007 - 2,007 

รวม  - 2,007 - 2,007 



 

เมื่อวันที่ 1 กรกฏำคม 2556 บริษัทแม่ในสิงคโปร์ได้ท ำสัญญำให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่
บริษัทฯเป็นระยะเวลำ 1.5 ปี โดยบริษัทฯจะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมในอัตรำที่ก ำหนดในสัญญำดังกล่ำว และ
เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2556 ทำงบริษัทฯได้บอกเลิกสัญญำให้บริกำรดังกล่ำว 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 Maybank Kim Eng Holdings Ltd. ได้ค้ ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี จ ำนวน 330 
ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2555: 330 ล้ำนบำท) ซึ่งบริษัทฯไม่มียอดเบิกเกินบัญชีคงค้ำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2556 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯมีเงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรจ ำนวน 297 ล้ำนบำท ซึ่ง
คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.52, 2.90 ต่อปี (31 ธันวำคม 2555: 289 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.50, 
3.30 ต่อปี) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ซึ่งแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน” ดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส ำหรับปีสิ้นสุด                                            
วันที่ 31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีสิ้นสุด                                            
วันที่ 31 ธันวำคม 

 2556 2555 2556 2555 
ค่ำตอบแทนจ่ำยให้ผู้บริหำรส ำคัญ     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 272,741,596 220,484,665 272,741,596 204,684,435 

 ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน 4,488,849 4,549,868 4,488,849 4,279,552 

 277,230,445 225,034,533 277,230,445 208,963,987 

36. ส่วนงำนด ำเนินงำน  

 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุด
ด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับ
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภท
ของผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 2 ส่วนงำน ดังน้ี 

    ส่วนงำนด้ำนธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นส่วนงำนที่เป็นนำยหน้ำในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ นำยหน้ำในกำรซื้อ
ขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

    ส่วนงำนด้ำนวำณิชธนกิจ เป็นส่วนงำนให้บริกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน 
และธุรกรรมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 



 

ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ
ที่ใช้ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯบริหำรงำนด้ำนภำษีเงิน
ได้ของทั้งกลุ่มโดยไม่มีกำรปันส่วนให้แต่ละส่วนงำนด ำเนินงำน 

รำคำโอนระหว่ำงส่วนงำนด ำเนินงำนถูกก ำหนดจำกพื้นฐำนของรำคำที่สำมำรถต่อรองได้อย่ำงเป็นอิสระใน
ลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน (Arm’s length basis)  

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำนถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว 

ข้อมูลรำยได้และก ำไรของส่วนงำนของบริษัทฯส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มี
ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2556 

ส่วนงำนด้ำนธุรกิจ
หลักทรัพย ์

ส่วนงำนด้ำน   
วำณิชธนกิจ รวมส่วนงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยได้         
รำยได้จำกกำรขำยให้ลูกค้ำ
ภำยนอก   

  
 

ค่ำนำยหน้ำ 3,615 4 3,619 - 3,619 
ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 21 51 72 - 72 
ดอกเบี้ยเงินฝำกและเงินให้กู้ยืม

เพื่อซื้อหลักทรัพย์ 966 - 
 

966 
 

- 966 

รำยได้อ่ืน 98 1 99 - 99 

รวมรำยได ้ 4,700 56 4,756 - 4,756 
ค่ำใช้จ่ำย      
ต้นทุนทำงกำรเงิน   459 - 459 
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย   274 - 274 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน   1,683 - 1,683 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน   554 - 554 

รวมค่ำใช้จ่ำย   2,970 - 2,970 

ก ำไรของส่วนงำน   1,786 - 1,786 
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนใน 
 บริษัทย่อย   - 19 19 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้   1,786 19 1,805 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้   (366) 10 (356) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง   1,420 29 1,449 
ขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน 
 ที่ยกเลิก   - (3) (3) 

ก ำไรส ำหรับปี   1,420 26 1,446 



 

 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2555 

ส่วนงำนด้ำน
ธุรกิจหลกัทรัพย์ 

ส่วนงำนด้ำน      
วำณิชธนกิจ รวมส่วนงำน 

รำยกำรปรับปรุง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

รำยไดจ้ำกกำรขำยให้ลูกค้ำภำยนอก      
ค่ำนำยหน้ำ 2,521 - 2,521 - 2,521 
ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 21 58 79 (1) 78 
ดอกเบี้ยเงินฝำกและเงินให้กู้ยืม

เพื่อซื้อหลักทรัพย์ 581 - 
 

581 
 

- 581 

รำยได้อ่ืน 52 1 53 (1) 52 

รวมรำยได ้ 3,175 59 3,234 (2) 3,232 

ค่ำใช้จ่ำย      
ต้นทุนทำงกำรเงิน   210 - 210 
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย   206 - 206 
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน   1,240 - 1,240 

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน   554 - 554 

รวมค่ำใช้จ่ำย   2,210 - 2,210 

ก ำไรของส่วนงำน   1,024 (2) 1,022 

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย   

 
(49) 

 
49 - 

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้   975 47 1,022 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้   (238) (10) (248) 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง   737 37 774 

ขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำน 
 ที่ยกเลิก   

 
- 

 
(30) (30) 

ก ำไรส ำหรับปี   737 7 744 

สินทรัพย์ของส่วนงำนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

สินทรัพย์ของส่วนงำน 

ส่วนงำนด้ำน
ธุรกิจ

หลักทรัพย ์
ส่วนงำนวำณิช

ธนกิจ รวมส่วนงำน 
สินทรัพย์ที่
ไม่ได้ปันส่วน รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 13,114 4 13,118 1,567 14,685 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 13,035 2 13,037 963 14,000 



 

37. ภำระผูกพันและหนี้สินท่ีอำจจะเกิดขึ้น 

37.1 ภำระผูกพันที่มีสำระส ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

1) บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำระยะยำวส ำหรับอำคำร อุปกรณ์ส ำนักงำนและสัญญำ
ค่ำบริกำรอ่ืน ซึ่งจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในอนำคตดังต่อไปนี้  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555 
จ่ำยช ำระ    
ภำยใน 1 ป ี 83 91 82 
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี 41 115 39 

2) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ ำตำม
สัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้ 

 (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2555 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1-5 ป ี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนขัน้ต่ ำที่ต้องจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 7 13 20 
ดอกเบี้ยรอกำรตัดบัญช ี (1) (1) (2) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยทั้งส้ินตำม
สัญญำเช่ำ 6 12 18 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2556 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1-5 ป ี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนขัน้ต่ ำที่ต้องจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 7 13 20 
ดอกเบี้ยรอกำรตัดบัญช ี (1) (1) (2) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยทั้งส้ินตำม
สัญญำเช่ำ 6 12 18 

 



 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2555 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1-5 ป ี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนขัน้ต่ ำที่ต้องจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 6 12 18 
ดอกเบี้ยรอกำรตัดบัญช ี (1) (1) (2) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต่ ำที่ต้องจ่ำยทั้งส้ินตำม
สัญญำเช่ำ 5 11 16 

38. เครื่องมือทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน หมำยถึง สัญญำใด ๆ ที่ท ำให้สินทรัพย์ทำงกำรเงินของกิจกำรหนึ่ง และหนี้สินทำงกำร
เงินหรือตรำสำรทุนของอีกกิจกำรหน่ึงเพิ่มขึ้น 

38.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เงินสด
และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุน ลูกหนี้และเจ้ำหนี้
ส ำนักหักบัญชี เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ และตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอ่ืน บริษัทฯมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้ 

38.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
เพื่อให้สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตได้อย่ำงเหมำะสม บริษัทฯได้มีกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมัติวงเงิน
ซื้อขำยหลักทรัพย์ของลูกค้ำ กำรทบทวนวงเงิน กำรเพิ่มวงเงินทั้งในระดับคณะกรรมกำรและอ ำนำจ
รำยบุคคลตำมระดับของควำมเสี่ยงและมอบหมำยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเครดิตควบคุมและติดตำมควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิต ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ 
นอกจำกนี ้ กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและ
มีอยู่จ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์
ต่ำงประเทศตำมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 



 

38.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯอำจได้รับควำมเสียหำยอันสืบ
เน่ืองมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน และรำคำของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ฐำนะกำรลงทุนของบริษัทฯ ดังนั้น ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำดจึงประกอบไปด้วยควำม
เสี่ยงหลัก คือ ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน และควำมเสี่ยงจำกกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุนและสินค้ำโภคภัณฑ์ 

ก) ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย 

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย คือ ควำมเสี่ยงที่มูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยในตลำด อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำร
เงินของบริษัทฯส่วนใหญ่มีระยะเวลำครบก ำหนดไม่เกิน 1 ปี หรือมีอัตรำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมอัตรำ
ตลำด ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ ำ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภท
อัตรำดอกเบี้ยได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม   

 ยอดคงเหลือของเครือ่งมือทำงกำรเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555   

 

 

มีอัตรำดอกเบีย้คงที ่

 

    

 

ระยะเวลำคงเหลือถึงวันทีม่ีกำรก ำหนดอัตรำ
ดอกเบีย้ใหม่หรือวนัที่ครบก ำหนดของสัญญำ    

 

มีอัตรำดอกเบีย้
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด น้อยกว่ำ  1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ป ี

ไม่มี
ดอกเบีย้ 

ลูกหนี้ดอ้ย
คุณภำพ รวม 

อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละ) 

ลอยตัว คงที ่

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 76 24 - - 201 - 301 0.25 - 2.50 3.05 
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน - 3 - - - - 3 - 1.70 - 2.10 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชี - - - - 1,245 - 1,245 - - 
ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย์และ            
 สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 8,776 82 - - 2,779 247 11,884 5.42 - 5.50 5.50, 8.50 
เงินใหกู้้ยืมแกพ่นักงำนตำมโครงกำร

สวัสดิกำร 289 - - - - - 289 2.50, 3.30 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน          
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 2,170 - - - - - 2,170 2.86 - 3.00 - 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชี - - - - 452 - 452 - - 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ 
   ซื้อขำยล่วงหน้ำ 293 82 - - 3,581 - 3,956 1.90 3.00, 5.50 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - 24 - 24 - - 
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น - 2,007 - - - - 2,007 - 0.90 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 6 12 - - - 18 - 5.20 - 11.25 



 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556   

  มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ี     

  

ระยะเวลำคงเหลือถึงวันท่ีมีกำรก ำหนด
อัตรำดอกเบ้ียใหม่หรือวันท่ีครบก ำหนด

ของสัญญำ     

 

มีอัตรำดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด น้อยกว่ำ 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี 

ไม่มี
ดอกเบ้ีย 

ลูกหนี้ด้อย 
คุณภำพ รวม 

อัตรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

ลอยตัว คงท่ี 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 605 - - - 268 - 873 0.25 - 1.80 - 
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน - 4 - - - - 4 - 1.45 - 2.00 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชี - - - - 319 - 319 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ                              

สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 10,120 152 - - 2,312 246 12,830 5.39 - 6.50 5.50 - 8.50 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำร

สวัสดิกำร 297 - - - - - 297 2.52, 2.90 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน          
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 2,575 - - - - - 2,575 2.40 - 2.95 - 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชี - - - - 161 - 161 - - 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ 
   ซื้อขำยล่วงหน้ำ 37 154 - - 2,729 - 2,920 1.90 3.00 - 5.50 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - 8 - 8 - - 
ตรำสำรหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมอื่น - 2,947 - - - - 2,947 - 2.95 - 3.23 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 6 12 - - - 18 - 5.95 - 11.25 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555   

  มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ี     

  

ระยะเวลำคงเหลือถึงวันท่ีมีกำรก ำหนด
อัตรำดอกเบ้ียใหม่หรือวันท่ีครบก ำหนด

ของสัญญำ     

 

มีอัตรำดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด น้อยกว่ำ 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี 

ไม่มี
ดอกเบ้ีย 

ลูกหนี้ด้อย 
คุณภำพ รวม 

อัตรำดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

ลอยตัว คงท่ี 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 71 - - - 201 - 272 0.25 - 2.50 - 
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน - 3 - - - - 3 - 1.70 - 2.10 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชี - - - - 1,245 - 1,245 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ           

สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 8,776 82 - - 2,779 247 11,884 5.42 - 5.50 5.50, 8.50 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำร

สวัสดิกำร 289 - - - - - 289 2.50, 3.30 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน          
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 2,170 - - - - - 2,170 2.86 - 3.00 - 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชี - - - - 452 - 452 - - 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ 
   ซื้อขำยล่วงหน้ำ 293 82 - - 3,581 - 3,956 1.90 3.00, 5.50 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - 24 - 24 - - 
ตรำสำรหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมอื่น - 2,007 - - - - 2,007 - 0.90 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 5 11 - - - 16 - 5.95 - 11.25 



 

ข) ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน อันอำจมี
ผลให้มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือท ำให้เกิดควำมผันผวนต่อรำยได้ หรือมูลค่ำ
ของสินทรัพย์หรือหนี้สินทำงกำรเงิน  

  บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้ 

 

สกุลเงิน สินทรัพย์ทำงกำรเงิน                     หนี้สินทำงกำรเงิน                       
อัตรำแลกเปลี่ยน                         

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 
อัตรำแลกเปลี่ยน                         

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2555 

 ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม 2556 

ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม 2555 

ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม 2556 

ณ วันท่ี 
31 ธันวำคม 2555 ซื้อ ขำย ซื้อ ขำย 

 (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญฮ่องกง 4 270 4 270 4.2044 4.2587 3.9207 3.9813 
เหรียญสิงคโปร์ 8 8 8 87 25.6485 26.1167 24.7844 25.2835 
เหรียญสหรัฐ 85 1 84 1 32.6778 32.9494 30.4857 30.7775 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2555 บริษัทฯมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้ 

สกุลเงิน จ ำนวนที่ซ้ือ อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของจ ำนวนที่ซ้ือ วันครบก ำหนดตำมสัญญำ 
  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  

เหรียญสิงคโปร ์ 79,396,584 25.1530 11 มกรำคม 2556 

38.4 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องคือ ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอำจได้รับควำมเสียหำยอันสืบเนื่องมำจำกที่
บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอ
ตำมควำมต้องกำรและทันต่อเวลำที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องน ำไปช ำระภำระผูกพันได้เมื่อครบก ำหนด 



 

 วันที่ที่ครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนับจำกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 
และ 2555 มีดังนี้  

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 

 
เม่ือ        

ทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี
ไม่มี

ก ำหนด 
ลูกหนี้ด้อย 
คุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 277 24 - - - - 301 
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน - 3 - - - - 3 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชี - 1,245 - - - - 1,245 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ 
    สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 82 2,779 - - 8,776 247 11,884 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำร
สวัสดิกำร - 43 122 124 - - 289 

หนี้สินทำงกำรเงิน        
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 1,995 175 - - - - 2,170 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชี - 452 - - - - 452 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ 
 ซื้อขำยล่วงหน้ำ 375 3,581 - - - - 3,956 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 24 - - - - 24 
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น - 2,007 - - - - 2,007 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 6 12 - - - 18 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 

 
เม่ือ        

ทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี
ไม่มี

ก ำหนด 
ลูกหนี้ด้อย 
คุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 873 - - - - - 873 
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน - 4 - - - - 4 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชี - 319 - - - - 319 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ 
   สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 2,312 152 - - 10,120 246 12,830 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำร
สวัสดิกำร - 43 123 131 - - 297 

หนี้สินทำงกำรเงิน        
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 2,295 280 - - - - 2,575 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชี - 161 - - - - 161 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ 
 ซื้อขำยล่วงหน้ำ 191 2,729 - - - - 2,920 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 8 - - - - 8 
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น - 2,947 - - - - 2,947 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 6 12 - - - 18 



 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 

 
เม่ือ        

ทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ปี เกิน 5 ป ี
ไม่มี

ก ำหนด 
ลูกหนี้ด้อย 
คุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 272 - - - - - 272 
เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน - 3 - - - - 3 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชี - 1,245 - - - - 1,245 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ 
   สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 82 2,779 - - 8,776 247 11,884 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำร
สวัสดิกำร - 43 122 124 - - 289 

หนี้สินทำงกำรเงิน     -   
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 1,995 175 - - - - 2,170 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชี - 452 - - - - 452 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ 
 ซื้อขำยล่วงหน้ำ 375 3,581 - - - - 3,956 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 24 - - - - 24 
ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น - 2,007 - - - - 2,007 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 5 11 - - - 16 

38.5   มูลค่ำยุติธรรม 

  มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ำยช ำระหนี้สินใน
ขณะที่ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระใน
ลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้  

ก) สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของตรำสำรทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่ถือตำมจ ำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รวมถึง เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชี และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึ่งจะมีรำคำใกล้เคียง
กับรำคำตำมบัญชี เนื่องจำกมูลค่ำตรำสำรทำงกำรเงินส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด 
หรือมีก ำหนดช ำระคืนภำยในระยะเวลำอันใกล้ส่วนตรำสำรทำงกำรเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลำที่
เป็นมำตรฐำนซึ่งซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องจะใช้รำคำตลำดเป็นมูลค่ำยุติธรรม เช่น เงินลงทุน เป็นต้น 



 

ข) หนี้สินทำงกำรเงิน 

 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ถือตำมรำคำตำมบัญชี เนื่องจำกมีก ำหนดช ำระระยะสั้น 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่มูลค่ำตำมบัญชีแตกต่ำงไปจำก
มูลค่ำยุติธรรมอย่ำงมีสำระส ำคัญ 

39. กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 

บริษัทฯได้จ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (เดิมชื่อ 
“บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯไปเมื่อวันที่            
21 มีนำคม 2556 และได้รับช ำระรำคำส ำหรับกำรขำยหุ้นดังกล่ำวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยที่แสดงภำยใต้หัวข้อ “ขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก” ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้ 
  (หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2556 2555 
   
ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 793,100 2,579,290 
ดอกเบีย้และเงินปันผล 116,809 1,295,259 
รำยได้อื่น 11,625 71,591 
รวมรำยได้ 921,534 3,946,140 
ต้นทุนทำงกำรเงิน 8,446 109,290 
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย 271,271 1,086,825 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 3,704,811 32,608,605 
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,984,528 33,804,720 

ขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก (3,062,994) (29,858,580) 
 

  (หน่วย: บำท) 
 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2556 2555 
ก ำไรต่อหุ้น   
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน   
ขำดทุนสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก (0.01) (0.05) 

40. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัตใิห้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวันที ่11 กุมภำพันธ์  2557 
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