บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่ อ
สำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและกำรดำเนินงำนของบริษทั
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน จำกัด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษ ทั มหำชนจำกัด เมื่อ
วันที่ 8 สิ งหำคม 2537 และได้เข้ำเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”)
เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2538 และมีที่อยู่จดทะเบียนที่ ชั้น 18 เลขที่ 287 อำคำรลิเบอร์ ต้ ีสแควร์ ถนนสี ลม
บำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ธุรกิจกำรเป็ นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
กำรค้ำหลักทรัพย์
กำรเป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรลงทุน
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผำ่ นระบบอินเตอร์เนต
ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ธุรกิจกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิ จและลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์ประเภทบัญชี มำร์ จิ้นให้แก่ บริ ษทั
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตำมแผนร่ วมลงทุนกับธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
ในกำรพัฒนำธุ รกิ จหลักทรั พย์ร่วมกัน และบริ ษ ทั ได้หยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์และธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำย
ล่ วงหน้ำเป็ นกำรชั่วครำว ตั้งแต่ ว นั ที่ 1 พฤษภำคม 2552 จนถึ งวันที่ 31 ธันวำคม 2554 ตำมหนังสื ออนุ ม ัติของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.701/2552 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับอนุ ญำตให้
ขยำยระยะเวลำหยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์และธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำไปจนถึงวันที่ 30 เมษำยน 2556
ตำมหนังสื ออนุ มตั ิของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.474/2554
ลงวันที่ 4 เมษำยน 2554 ต่อมำบริ ษทั ได้ยนื่ ขอรับควำมเห็นชอบระบบงำนกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุนตำมใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุนตำมหนังสื อที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2556 โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภำคม 2556 เป็ นต้นไป
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นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 4 สิ งหำคม 2559 บริ ษทั ได้รับอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำเริ่ มประกอบธุรกิจนำยหน้ำซื้ อ
ขำยหลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ตำมหนังสื ออนุมตั ิของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0005/2559
เมื่ อวันที่ 4 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั ได้รับ อนุ ญำตให้ขยำยระยะเวลำเริ่ มประกอบธุ รกิ จนำยหน้ำซื้ อขำย
หลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ตำมหนังสื ออนุ มตั ิ ของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0004/2560
เมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2561 บริ ษทั ได้รับ อนุ ญำตให้ขยำยระยะเวลำเริ่ มประกอบธุ รกิ จนำยหน้ำซื้ อขำย
หลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมหนังสื ออนุ มตั ิ ของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0002/2561
ในปั จจุบนั ธุ รกรรมส่ วนใหญ่เป็ นกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรลงทุนและอำจมีกำรประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ที่ไม่เป็ นกำรแข่งขันกับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยดังนี้
1. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน โซลำริ ส จำกัด)
ประกอบกิ จกำรในประเทศไทย โดยได้รับอนุ ญำตให้ประกอบธุ รกิ จประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม
กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. บริ ษ ทั บริ หำรสิ นทรั พย์ ลุมพินี จำกัด ประกอบกิ จกำรในประเทศไทย บริ ษ ทั มี วตั ถุประสงค์หลักเพื่ อ
ประกอบธุ รกิจประเภทรับซื้ อ รับโอน และรับจ้ำงบริ หำร สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภำพของสถำบันกำรเงิน
หรื อ สิ นทรั พย์ของสถำบันกำรเงิ นที่ ถู กระงับกำรด ำเนิ นกิ จกำร เลิ ก หรื อถู กเพิ กถอนใบอนุ ญำต
ประกอบกำรธนำคำรพำณิ ชย์ ธุ รกิ จเงิ นทุ น ธุ รกิ จเครดิ ตฟองซิ เอร์ ตลอดจนถึ งหลักประกันของ
สิ นทรัพย์น้ นั เพื่อนำไปบริ หำรพัฒนำหรื อจำหน่ำยจ่ำยโอนต่อไป
บริ ษทั ย่อยมีขำดทุนสุ ทธิ 18.39 ล้ำนบำท สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ ณ วันที่
30 กันยำยน 2561 บริ ษ ัทย่อยมี ขำดทุ นสะสม 168.73 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
บริ ษ ทั ย่อยสำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงิ นกองทุ นสภำพคล่องได้ตำมเกณฑ์ที่ คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงเตรี ยมควำมพร้อมเรื่ องบุคลำกร และ
ระบบงำนตำมแผนธุรกิจของบริ ษทั ก่อนกลับมำประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุนต่อไป (ดูหมำยเหตุขอ้ 23)
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2.

หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ ำงกำล
2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรนี้ ได้จดั ทำขึ้นในสกุลเงินบำทและตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง “กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” และวิธีปฏิบตั ิ
ทำงกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลเป็ นแบบย่อ และ
มี กำรเปิ ดเผยข้อมู ลเพิ่ มเติ มตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ (“กลต.”) ที่ สธ. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2559 เรื่ อง “แบบงบกำรเงินสำหรับบริ ษทั
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็ นต้นไป
2.2 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิ จกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่ ง
นำมำแสดงเปรี ยบเทียบ ได้มำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั สำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว
2.3 ผลกำรดำเนิ นงำนซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรำกฏในงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2561 มิใช่เครื่ องบ่งชี้และมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรดำเนินงำนเต็มปี
2.4 ข้อมูล บำงประกำรซึ่ งควรจะแสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน ประจำปี ที่ไ ด้จดั ทำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน มิได้นำมำแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่ องจำกมิได้มีกำรกำหนดให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่ำวในงบกำรเงินระหว่ำงกำล ดังนั้นงบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดสำมเดือนและงวด
เก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561จึงควรอ่ำนประกอบกับงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560 ซึ่งได้มีกำรตรวจสอบแล้ว
2.5 รำยกำรบัญ ชี ระหว่ำงบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยที่ มี ส ำระส ำคัญ ได้ถูก ตัด บัญ ชี ออกจำกงบกำรเงิ น
ระหว่ำงกำลรวมนี้ แล้ว งบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2561 ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริ ษทั ย่อยสำหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยำยน 2561 ซึ่งได้สอบทำนแล้ว
งบกำรเงินรวมสำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 ได้
รวมรำยกำรของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด และบริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์
ลุมพินี จำกัด ซึ่ง บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่ ง โดยได้ตดั รำยกำรระหว่ำงกัน
และยอดคงเหลือที่เป็ นสำระสำคัญระหว่ำงกันออกแล้ว
งบกำรเงินรวมสำหรับ งวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560
ยังได้รวมส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งได้มำจำกงบกำรเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด และบริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีม่ ีผลต่ อกำรรำยงำน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในงบกำรเงินสำหรับรอบ
บัญชีปัจจุบัน
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ที่ออกโดยสภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถื อปฏิ บตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนว
ปฏิ บตั ิ ทำงกำรบัญ ชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังกล่ำวมำถื อ
ปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินระหว่ำงกำลของบริ ษทั
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งได้ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว แต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
3.2.1 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2561สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ ซึ่ งได้ประกำศในรำชกิจจำ
นุ เบกษำแล้ว และจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 เป็ นต้นไป
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั จะนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องมำเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั
งบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั เมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ โดย
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
และเห็นว่ำกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่ำง
เป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน
3.2.2 เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2561 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินที่เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงิน ซึ่ งได้ประกำศในรำชกิ จจำนุ เบกษำแล้ว และจะมี
ผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
เป็ นต้นไป ดังต่อไปนี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั จะนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องมำเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั
งบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั เมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ โดย
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวที่มีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จดั ทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรคำนวณในสำระสำคัญ
เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

5.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
เงินสด เงินฝำกระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้น
ที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ
หัก เงินฝำกในนำมบริ ษทั เพื่อลูกค้ำ *
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

431,696,056 342,458,733 411,331,070 324,854,543
(12,278,760) (12,137,303) (12,273,443) (12,136,303)
419,417,296 330,321,430 399,057,627 312,718,240

(* ตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เงินฝำกในนำมบริ ษทั เพื่อลูกค้ำไม่ตอ้ งแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน)
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ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีเงินฝำกสถำบันกำรเงินในนำมบริ ษทั
เพื่อลูกค้ำในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวมจำนวน 12.28 ล้ำนบำท และ 12.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิ จกำรจำนวน 12.27 ล้ำนบำท และ 12.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งบริ ษทั
ต้องส่ งคืนเมื่อลูกค้ำทวงถำม
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ลูกค้ำธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยงั มียอดเงินลงทุนคงเหลือ
จำนวน 442 บัญชี และ 428 บัญชี ตำมลำดับ ที่โอนไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (ดูหมำยเหตุขอ้ 24)
ยังไม่ได้น ำส่ งสัญญำเปิ ดบัญชี ซ้ื อขำยหลักทรั พย์ให้แก่ บริ ษ ทั หลักทรั พย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด โดยลูกค้ำ
ดังกล่ำวมีเงินฝำกเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์จำนวน 4.44 ล้ำนบำท และ 4.31 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และหุ น้ มูลค่ำ
139.60 ล้ำนบำท และ 152.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อลูกค้ำดังกล่ำวได้นำส่ งสัญญำเปิ ด
บัญชี ซ้ื อขำยหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด แล้ว บริ ษทั จะโอนทรัพย์สินของลูกค้ำ
รำยที่นำส่ งสัญญำกลับไปฝำกยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัดต่อไป
6.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์
บริ ษทั มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินคดี
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (ดูหมำยเหตุขอ้ 7)
รวม

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
62,605,839
62,605,839
(62,605,839)
-

62,654,566
62,654,566
(62,654,566)
-
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บริ ษทั ได้จดั ชั้นลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เข้ำเกณฑ์กำรจัดชั้นตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ เรื่ องกำรจัด ท ำบัญ ชี เกี่ ยวกับ ลู ก หนี้ ด้อ ยคุ ณ ภำพของบริ ษ ัท
หลักทรัพย์ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิ งหำคม 2543 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมตำมหนังสื อที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่
15 กุมภำพันธ์ 2544 ดังนี้

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นต่ำกว่ำ
มำตรฐำน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ย มูลค่ ำลูกหนีธ้ ุรกิจ
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ย มูลค่ ำลูกหนีธ้ ุรกิจ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
และดอกเบีย้ ค้ ำงรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ - สุ ทธิ และดอกเบีย้ ค้ ำงรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ ค้ ำงรับ - สุ ทธิ
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
62,605,839
62,605,839

(62,605,839)
(62,605,839)

-

62,654,566
62,654,566

(62,654,566)
(62,654,566)

-

มูลหนี้จดั ชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน และมูลหนี้จดั ชั้นสงสัย (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้ำงรับ) แยกตำม
อำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้

มำกกว่ำ 3 ปี ขึ้นไป
รวม

7.

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
62,605,839
62,654,566
62,605,839
62,654,566

ค่ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ยอดปลำยงวด (ดูหมำยเหตุขอ้ 6)

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
62,654,566
62,654,566
(48,727)
62,605,839
62,654,566
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8.

เงินลงทุน
8.1 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน แยกตำมประเภทเงินลงทุนได้ดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
รำคำตำมบัญชี
ยุตธิ รรม รำคำตำมบัญชี
ยุตธิ รรม
บำท
บำท
บำท
บำท
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน 328,347,789 235,626,693 277,495,814 245,972,314
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หน่วยลงทุน
1,096,603
1,099,648
ตรำสำรหนี้ - หุ น้ กูภ้ ำคเอกชน
189,959,482 191,691,282
25,309,476
27,024,289
ตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
492,935,200 402,140,845 693,381,940 599,810,912
รวม
1,012,339,074 830,558,468 996,187,230 872,807,515
หัก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
(76,780,606)
(18,379,715)
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
(105,000,000)
(105,000,000)
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
830,558,468 830,558,468 872,807,515 872,807,515
หลักทรัพย์เผือ่ ขำย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน 56,633,324
38,379,399
7,351,996
4,425,246
หัก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
(18,253,925)
(2,926,750)
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
38,379,399
38,379,399
4,425,246
4,425,246
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
23,289,155
23,289,155
23,191,912
23,191,912
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 23,289,155
23,289,155
23,191,912
23,191,912
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สำมัญ
207,268,270 202,727,374 338,032,114 262,401,202
หุน้ บุริมสิ ทธิ
125,000
125,000
125,000
125,000
รวม
207,393,270 202,852,374 338,157,114 262,526,202
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
(4,540,896)
(75,630,912)
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
202,852,374 202,852,374 262,526,202 262,526,202
รวมเงินลงทุน
1,095,079,396 1,095,079,396 1,162,950,875 1,162,950,875
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
รำคำตำมบัญชี ยุตธิ รรม รำคำตำมบัญชี
ยุตธิ รรม
บำท
บำท
บำท
บำท
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน 328,347,789
หลักทรัพย์หุน้ ทุน – หน่วยลงทุน
1,096,603
ตรำสำรหนี้ - หุ น้ กูภ้ ำคเอกชน
189,959,482
ตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
372,760,662
รวม
892,164,536
หัก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
(76,780,606)
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
815,383,930
หลักทรัพย์เผือ่ ขำย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน 56,633,324
หัก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
(18,253,925)
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
38,379,399
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สำมัญ
207,268,270
หุน้ บุริมสิ ทธิ
125,000
รวม
207,393,270
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
(4,540,896)
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
202,852,374
รวมเงินลงทุน
1,056,615,703

235,626,693
1,099,648
191,691,282
386,966,307
815,383,930
815,383,930

277,495,814
25,309,476
651,381,940
954,187,230
(16,692,044)
(25,632,496)
911,862,690

245,972,314
27,024,289
638,866,087
911,862,690
911,862,690

38,379,399
38,379,399

7,351,996
(2,926,750)
4,425,246

4,425,246
4,425,246

202,727,374 338,032,114 262,401,202
125,000
125,000
125,000
202,852,374 338,157,114 262,526,202
(75,630,912)
202,852,374 262,526,202 262,526,202
1,056,615,703 1,178,814,138 1,178,814,138

เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 บริ ษทั ได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนของหลักทรัพย์หนึ่ งจำกหลักทรัพย์
เผื่อขำยเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ำ เนื่ องจำกบริ ษทั มีควำมประสงค์จะขำยเงินลงทุนดังกล่ำวในระยะเวลำอันใกล้
ซึ่ งกำรโอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุ นดังกล่ ำวท ำให้เกิ ดก ำไรจำกกำรโอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุ นจำก
เงินลงทุนเผือ่ ขำยเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้ำ จำนวน 180.56 ล้ำนบำท
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำซึ่งแสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมสำหรับเงินลงทุน
ในหลักทรัพ ย์เพื่อค้ำประเภทตัว๋ แลกเงินที่ บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไว้จำนวน 105.00 ล้ำนบำท มี ผลทำให้
บริ ษทั ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำประเภทตัว๋ แลกเงินที่ออกโดยบริ ษทั ย่อย
จำนวน 25.63 ล้ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)
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8.2 เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงินตำมอำยุคงเหลือของสัญญำมีดงั นี้

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

ไม่ เกิน 1 ปี
บำท
23,289,155
23,289,155

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
1 - 5 ปี
มำกกว่ ำ 5 ปี
บำท
บำท
-

รวม
บำท
23,289,155
23,289,155

ไม่ เกิน 1 ปี
บำท
23,191,912
23,191,912

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
1 - 5 ปี
มำกกว่ ำ 5 ปี
บำท
บำท
-

รวม
บำท
23,191,912
23,191,912

(เงิ นลงทุนที่จะถื อจนครบกำหนดในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่
31 ธันวำคม 2560: ไม่มี)
8.3 กำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนที่รับรู ้ในส่ วนของเจ้ำของ

ยอดยกมำต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงงวด
- จำกกำรปรับปรุ งภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี
- จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
- จำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลำยงวด

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
3,540,197
175,028,622

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
3,540,197
175,028,622

3,065,435
(15,327,175)
(8,721,543)

3,065,435
(15,327,175)
(8,721,543)

42,872,106
(33,801,686)
(180,558,845)
3,540,197

42,872,106
(33,801,686)
(180,558,845)
3,540,197
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8.4 บริ ษทั มีเงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ที่มีปัญหำเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนดังนี้

หุน้ สำมัญ

9.

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
ค่ ำเผื่อ
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
ค่ ำเผื่อ
รำคำตำมบัญชี ยุตธิ รรม
กำรด้ อยค่ ำ รำคำตำมบัญชี ยุตธิ รรม
กำรด้ อยค่ ำ
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
7,808
962
6,846
7,808
879
6,929
7,808
962
6,846
7,808
879
6,929

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยจำนวน 19 ล้ำนบำทและดอกเบี้ย
ค้ำงรับจำนวน 104,521 บำท โดยไม่มีหลักประกัน และมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เงินกูย้ ืมดังกล่ำว
จะครบก ำหนดชำระในวัน ที่ 16 กรกฎำคม 2562 จำนวน 9 ล้ำนบำทและในวัน ที่ 24 กัน ยำยน 2562
จำนวน 10 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 : ไม่มี)

10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จำกัดตำมกฎหมำยไทยและประกอบกิจกำร
ในประเทศไทย ดังนี้
ชื่ อบริษทั

ประเภท
ธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
ประเภท
ทุนชำระแล้ว
สิ ทธิกำรออกเสี ยง
วิธีรำคำทุน
วิธีส่วนได้ เสี ย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ทีล่ งทุน 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้ อยละ
ร้ อยละ ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้ สำมัญ
บริ ษทั เซนติเมนทัล
นำเข้ำ ส่ งออก
(ประเทศไทย) จำกัด
จัดจำหน่ำยปลีก
และส่ งน้ ำหอมและ
เครื่ องสำอำง
หุน้ สำมัญ
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
ธุรกิจด้ำนสุ ขภำพ
ด้ำนธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อำหำรและโรงแรม หุน้ สำมัญ

2,137.8

2,137.8

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,361.4

1,355.3

40.0

30.0

34.50

46.00

13.8

13.8

7.9

14.2

60.0

60.0

30.00

30.00

217.8
1,475.7

217.8
1,475.7

188.1
1,557.4
1

210.8
1,580.3
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ชื่ อบริษทั

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน อินโนเทค จำกัด

บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์
ลุมพินี จำกัด

ประเภท
ธุรกิจ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ประเภท
ทุนชำระแล้ว
สิ ทธิกำรออกเสี ยง
วิธีรำคำทุน
วิธีส่วนได้ เสี ย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ทีล่ งทุน 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
ล้ำนบำท ล้ำนบำท
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ให้บริ กำรจัดกำร
กองทุนรวม
กองทุนส่ วนบุคคล
และกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
หุน้ สำมัญ
รับซื้อ รับโอน
และรับจ้ำงบริ หำร
สิ นทรัพย์ดอ้ ย
คุณภำพของ
สถำบันกำรเงิน หุน้ สำมัญ

205.4

125.4

100.00

100.00

255.8

173.1

25.0

25.0

100.00

100.00

25.0
(216.4)
64.4

25.0
(173.1)
25.0

หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้ สำมัญ 2,137.8
บริ ษทั เซนติเมนทัล
นำเข้ำ ส่ งออก
(ประเทศไทย) จำกัด
จัดจำหน่ำยปลีก
และส่ งน้ ำหอมและ
เครื่ องสำอำง หุน้ สำมัญ
40.0
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
ธุรกิจด้ำนสุ ขภำพ
ด้ำนธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อำหำรและโรงแรม หุน้ สำมัญ
60.0

39.5

(25.6)

24.4
63.9

24.5
(1.1)

-

2,137.8

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,361.4

1,355.3

30.0

34.50

46.00

13.8

13.8

7.9

14.2

60.0

30.00

30.00

217.8
1,475.7
1,540.1

217.8
1,475.7
1,500.7

188.1
1,557.4
1,621.3

210.8
1,580.3
1,579.2

ในเดื อ นสิ ง หำคม 2560 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ฟ้ อ งผู อ้ อกตั๋ว แลกเงิ น รำยหนึ่ งจ ำนวนเงิ น 105.00 ล้ำ นบำท
เนื่ องจำกผูอ้ อกตัว๋ แลกเงินดังกล่ำวไม่สำมำรถจ่ำยคืนเงินเมื่อตัว๋ ครบกำหนด มีผลทำให้บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำซึ่ งแสดงในงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เพื่ อค้ำประเภทตั๋ว แลกเงิ น ที่ บ ริ ษ ัท ย่อยได้ล งทุ น ไว้ดังกล่ ำวจ ำนวน 105.00 ล้ำนบำท และบริ ษ ัท ตั้ง
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เพื่อค้ำประเภทตัว๋ แลกเงิ นที่ ออกโดยบริ ษทั ย่อยจำนวน
25.63 ล้ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ดูหมำยเหตุขอ้ 8)

- 13 -

สรุ ปข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมตำมงบกำรเงินที่คูณตำมสัดส่ วนกำรถือหุน้ แล้วมีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

รำยได้รวม
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
สุ ทธิสำหรับงวด

รำยได้รวม
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
สุ ทธิสำหรับงวด

บริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมโิ ก้ จำกัด
3,888.7
(2,693.9)
1,194.8

ณ วันที่
30 กันยำยน 2561
ล้ ำนบำท
อื่นๆ
156.5
(115.1)
41.4

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน 2561
ล้ ำนบำท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
เคที ซีมโิ ก้ จำกัด
179.9
36.4

รวม
4,045.2
(2,809.0)
1,236.2

รวม
216.3

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
ล้ ำนบำท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
เคที ซีมโิ ก้ จำกัด
4,403.8
162.9
(3,215.1)
(95.4)
1,188.7
67.5
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน 2560
ล้ ำนบำท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
เคที ซีมโิ ก้ จำกัด
177.8
37.7

รวม
4,566.7
(3,310.5)
1,256.2

รวม
215.5

12.9

(12.7)

0.2

17.9

3.2

21.1

(18.1)

-

(18.1)

(3.7)

-

(3.7)

สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน 2561
ล้ ำนบำท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
เคที ซีมโิ ก้ จำกัด
547.1
115.1

รวม
662.2

สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน 2560
ล้ ำนบำท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
เคที ซีมโิ ก้ จำกัด
519.2
98.5

รวม
617.7

30.1

(29.0)

1.1

(24.8)

(3.6)

(28.4)

(24.0)

-

(24.0)

(14.2)

-

(14.2)

เมื่อวัน ที่ 17 มกรำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรลงทุน มีมติให้บ ริ ษทั ลงทุน ในหุ ้น สำมัญ บริ ษ ทั
เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม มูลค่ำเงินลงทุน 13.80 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
หุ ้นสำมัญจำนวน 138,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็ นสัดส่ วนกำรลงทุนร้อยละ 46 ของ
ทุนชำระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว
ต่อ มำเมื ่ อ วัน ที ่ 14 กัน ยำยน 2561ที่ ป ระชุ ม วิส ำมัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัท ร่ ว มมี ม ติ อ นุ ม ัติ เพิ่ ม ทุ น จด
ทะเบี ยนหุ ้นสำมัญอีกจำนวน 100,000 หุ ้น จำกหุ ้นสำมัญเดิ มจำนวน 300,000 หุ ้นเป็ นหุ ้นสำมัญ ใหม่
จำนวน 400,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท โดยที่บริ ษทั ไม่ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่ำว
ส่ งผลให้สัดส่ วนกำรถือหุ ้นของบริ ษทั ลดลงจำกเดิมร้อยละ 46.00 เป็ นร้อยละ 34.50 ของทุนชำระแล้ว
ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว
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เมื่ อ วัน ที่ 22 กุม ภำพัน ธ์ 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรลงทุน มี ม ติ ใ ห้บ ริ ษ ทั ลงทุน ในหุ ้น สำมัญ
บริ ษ ทั แอ๊บ เซอลูท โยคะ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ร่ ว ม มูล ค่ำเงิน ลงทุน 217.80 ล้ำนบำท ประกอบด้ว ย
หุ ้นสำมัญจำนวน 1,800,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10 บำท คิดเป็ นสัดส่ วนกำรลงทุนร้อยละ 30 ของ
ทุนชำระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว
เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2561 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด
(เดิ มชื่ อ บริ ษ ัทหลักทรั พย์จ ัดกำรกองทุ น โซลำริ ส จ ำกัด) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย มี ม ติ พิ เศษอนุ ม ัติ เพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริ ษทั จำนวน 80.00 ล้ำนบำทจำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 125.40 ล้ำนบำท เป็ นทุน
จดทะเบียน 205.40 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10.00 บำท เพื่อจำหน่ำยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมในรำคำหุ น้
ละ 10.35 บำท หรื อคิดเป็ นมูลค่ำ 82.80 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ของสำนักงำน ก.ล.ต. ในเรื่ องกำรดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุน และเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561
บริ ษทั ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจำนวน 82.80 ล้ำนบำท ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับสำนักงำนทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด มีทุนชำระแล้ว 205.40 ล้ำนบำท
ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญ 20,540,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำทและวันที่ 31 ธันวำคม 2560
มีทุนชำระแล้ว 125.40 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ น้ สำมัญ 22,800,000 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 5.50 บำท
อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 ของทุน
ชำระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ ลุมพินี จำกัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยมีทุนชำระแล้ว 25.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญ 2,500,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
10.00 บำท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 ของ
ทุนชำระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
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11. สิ นทรัพย์ อื่น

ดอกเบี้ยค้ำงรับ
เงินปันผลค้ำงรับ
ค่ำประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำบำรุ งรักษำจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำธรรมเนียมตลำดหลักทรัพย์จ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำอื่น
เงินมัดจำอื่น
ภำษีเงินได้รอรับคืน
เงินจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์
ในประเทศเมียนมำร์
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำธรรมเนียมศำลของกองทุน
ที่บริ หำรโดยบริ ษทั ย่อย
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน 31 ธันวำคม 30 กันยำยน 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
บำท
บำท
บำท
บำท
3,304,771
154,009
3,293,774
152,103
20,535
20,535
423,572
127,418
264,273
127,418
428,290
87,111
240,820
109,389
240,820
109,389
261,366
319,167
140,251
94,546
935,601
936,001
589,251
589,251
12,075,523 11,743,758
2,559,953
2,479,054
14,219,275

48,771,900
13,440,792

357,070
32,266,823

455,085
76,144,630

317,538
7,426,395

48,771,900
324,014
52,647,675

12. เงินกู้ยืมอื่น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื อื่นดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ จี่ ะครบกำหนดชำระ
อัตรำดอกเบีย้ ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ ำ 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บำท
บำท
บำท
บำท
เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ มื อื่น

4.00

819,982,050
819,982,050

-

-

819,982,050
819,982,050
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ จี่ ะครบกำหนดชำระ
อัตรำดอกเบีย้ ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ ำ 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บำท
บำท
บำท
บำท
เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ มื อื่น

3.90 - 4.00

675,908,797
675,908,797

-

-

675,908,797
675,908,797

กำรเปลี่ ยนแปลงของบัญ ชี เงิ น กู้ยืมอื่ น สำหรั บ งวดเก้ำเดื อนสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยำยน 2561 และ 2560
มีรำยละเอียด ดังนี้

ยอดยกมำต้นงวด
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ได้รับเงินกูย้ มื อื่น
จ่ำยคืนเงินกูย้ มื อื่น
กำรเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ยอดคงเหลือปลำยงวด

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน
30 กันยำยน
2561
2560
675,908,797
467,778,822
1,386,448,799
(1,265,000,000)

2,343,256,057
(1,995,000,000)

22,624,454
819,982,050

23,111,846
839,146,725

13. เงินปันผลจ่ ำย
เมื่ อวันที่ 27 เมษำยน 2561 ที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2561 ของบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ กำรจ่ำยเงินปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ในอัตรำหุ ้นละ 0.05 บำท เป็ นจำนวนเงิ น
65.37 ล้ำนบำท โดยมีกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภำคม 2561
เมื่ อวันที่ 27 เมษำยน 2560 ที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2560 ของบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ กำรจ่ำยเงินปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ในอัตรำหุ ้นละ 0.10 บำท เป็ นจำนวนเงิ น
130.74 ล้ำนบำท โดยมีกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภำคม 2560
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14. รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
กำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

108,202
552,084
660,286

2,704,605
2,704,605

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
กำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

3,021,933
774,306
3,796,239

24,059,178
24,059,178

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
552,084
552,084

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
774,306
774,306

-

15. กำไร (ขำดทุน) และผลตอบแทนจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิน

กำไรจำกเงินลงทุน
รำยได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
2561
2560
บำท
บำท
บำท
บำท
24,151,288 14,555,186 23,513,481 14,614,678
3,981,037
1,384,469 4,000,768 1,095,727
28,132,325 15,939,655 27,514,249 15,710,405
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กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
รำยได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
(100,561,542) 226,882,454
15,533,258
13,858,267
(85,028,284) 240,740,721

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
(99,907,810) 224,510,294
15,374,506
13,115,094
(84,533,304) 237,625,388

16. ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริ ษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติ
บริ ษทั มหำชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กบั กรรมกำรซึ่ งดำรงตำแหน่ ง
เป็ นผูบ้ ริ ห ำรของบริ ษ ทั ด้วย ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2561 ได้รับ อนุ มตั ิจำกที่ ประชุ ม
สำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 และวันที่ 17 เมษำยน 2561 ตำมลำดับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2560 ได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 และวันที่ 17 เมษำยน 2560 ตำมลำดับ
17. ค่ ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ ำย
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดกำร
กองทุนส่ วนบุคคลและกำรจัดกำรกองทุนรวม
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุน
อื่นๆ
รวม

14,372
12,514
378,591
405,477

339,406
86,225
291,346
716,977

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
290,031
290,031

82,740
82,740
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งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดกำร
กองทุนส่ วนบุคคลและกำรจัดกำรกองทุนรวม
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุน
อื่นๆ
รวม

42,647
45,770
642,270
730,687

1,007,198
389,965
3,337,147
4,734,310

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
379,476
379,476

243,747
243,747

18. ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุน (โอนกลับ)
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุนในตรำสำรทุน (โอนกลับ)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ในตรำสำรทุน (โอนกลับ)
โอนกลับขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ (โอนกลับ)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม

(865,725)
-

(512,310)
105,000,000

(865,725) 104,487,690

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
(865,725)
2,780,347
1,914,622

(512,310)
18,042,578
93,901,323
111,431,591

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท

(71,090,016)

14,454,186

(71,090,016)

14,454,186

-

105,000,000

(25,632,496)

18,042,578

(71,090,016) 119,454,186

43,333,998
98,832,286
(53,388,514) 131,329,050
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19. ภำษีเงินได้ นิตบิ ุคคล

ภำษีเงินได้ - รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
(3,234,532) 22,138,762
(3,234,532) 22,138,762

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
(3,231,664) 22,067,941
(3,231,664) 22,067,941

ภำษีเงินได้ - รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
1,327,521 (13,764,035)
1,327,521 (13,764,035)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
1,336,032
(8,180,807)
1,336,032
(8,180,807)

กำรกระทบยอดภำษีเงินได้และกำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีคูณด้วยอัตรำภำษีเงินได้ มีดงั นี้

กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
อัตรำภำษี
ผลคูณของกำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้กบั อัตรำ
ภำษีเงินได้ - รำยได้
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี
แต่มิได้เป็ นรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
ผลกระทบของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบของขำดทุนทำงภำษีสะสมที่ไม่ได้รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้น
ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมใช้ไป (คำดว่ำจะไม่ได้ใช้)
ภำษีเงินได้ - รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
3,665,754
(90,900,598)
20%
20%

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
3,525,117 (111,900,240)
20%
20%

(733,151)

18,180,120

(705,023)

22,380,048

501,990

5,334,391

(86,068)

(270,608)

(114,171)

(69,594)

(114,171)

(69,594)

(2,326,402)

28,095

(2,326,402)

28,095

(562,798)
(3,234,532)

73,689
(1,407,939)
22,138,762

(3,231,664)

22,067,941
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กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
อัตรำภำษี
ผลคูณของกำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้กบั อัตรำ
ภำษีเงินได้ - รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี
แต่มิได้เป็ นรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
ผลกระทบของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบของขำดทุนทำงภำษีสะสมที่ไม่ได้รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้น
ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมใช้ไป (คำดว่ำจะไม่ได้ใช้)
ภำษีเงินได้ - รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
(88,461,371) 18,005,761
20%
20%

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท
(88,856,641) 40,798,411
20%
20%

17,692,274

(3,601,152)

17,771,328

(8,159,682)

4,619,208

(2,501,049)

801,786

738,219

(314,975)

(152,129)

(314,975)

(152,129)

(16,922,107)

(607,215)

(16,922,107)

(607,215)

(3,746,879)
1,327,521

(5,574,717)
(1,327,773)
(13,764,035)

1,336,032

(8,180,807)
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20. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
โดยกำรมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมีกรรมกำรร่ วมกัน ฝ่ ำยจัดกำรเห็ นว่ำนโยบำยกำรกำหนดรำคำกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันได้ใช้รำคำซึ่ งต่อรองกันอย่ำงอิสระที่ถือปฏิบตั ิเป็ นปกติในธุ รกิจ
รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันและกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่
31 ธันวำคม 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ หำรโดยบริ ษทั ร่ วม
เงินฝำกเพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
ค่ำบริ หำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคลค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้อื่น
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

-

-

39,466,001
19,000,000
104,521

54,367,504
-

-

-

25,000,000

25,000,000

1,361,439,491
65,512,782
4,486,643
446
87,820
61,135

1,355,344,483
3,194,347
351,834

7,909,069
66,877,336

14,160,569
52,264,684

13,800,000
66,877,336

13,800,000
52,264,684

188,064,125

210,839,172

217,800,000

217,800,000

1,244,095,520 1,244,095,520
65,512,782
4,486,643
3,194,347
446
87,820
61,135
351,834
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งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัททีม่ กี รรมกำรร่ วมกัน
Thanh Cong Securities Joint Stock Company
เงินลงทุนในหุน้ สำมัญ
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
เงินจ่ำยล่วงหน้ำเพือ่ กำรลงทุนในหลักทรัพย์
ในประเทศเมียนมำร์
บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
เงินลงทุนในหุน้ สำมัญ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

-

85,317,444

-

85,317,444

-

48,771,900

-

48,771,900

154,471,520

214,633,980

154,471,520

214,633,980

รำยกำรค้ำ กับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน และกิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ระหว่ ำ งงวดสำมเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยำยน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท

บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด
รำยจ่ำยค่ำบริ หำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด
ค่ำบริ กำรงำนวิจยั

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท

-

-

-

-

-

108,904

-

-

66,150

66,150

750,000 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ 250,000 บำท
ต่อเดือน (ดูหมำยเหตุขอ้ 21.3)
866,700 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
(ดูหมำยเหตุ ข้อ 21.1)
576,041 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
ร้อยละ 1.00 – 1.25 ต่อปี ของมูลค่ำสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ของกองทุน

750,000

750,000

750,000

รำยจ่ำยค่ำบริ กำร

154,080

866,700

154,080

ค่ำธรรมเนียมอื่น
รำยจ่ำยค่ำบริ หำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล

73,874
281,044

576,041
-

73,874
281,044

2,528,180
719,875
52,495,933 37,887,058
52,471,820 14,280,125

2,528,180
52,495,933
52,471,820

บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

76,320 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำร้อยละ 0.2 ต่อปี
ของมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน
ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำร้อยละ 5 ต่อปี
ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
22,050 บำทต่อเดือน

719,875 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
37,887,058 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน
14,280,125 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน

- 24 งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท

ค่ำธรรมเนียมตัวแทนขำยหน่วยลงทุนจ่ำย
ค่ำบริ กำรจัดกำร
ค่ำนำยหน้ำจ่ำยจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์

96
199,800
-

92
199,800
17,004

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท

96
199,800
-

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

92 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
199,800 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
66,600 บำทต่อเดือน
17,004 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ

รำยกำรค้ำ กับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน และกิ จ กำรที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ระหว่ ำ งงวดเก้ำ เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยำยน 2561 และ 2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท

บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด
รำยจ่ำยค่ำบริ หำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
บำท

-

-

-

-

-

-

198,450

2,250,000

2,250,000

2,250,000

รำยจ่ำยค่ำบริ กำร

2,015,880

3,482,850

2,015,880

ค่ำธรรมเนียมอื่น
รำยจ่ำยค่ำบริ หำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล

1,121,851
363,085

1,488,986
-

1,121,851
363,085

ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด
ค่ำบริ กำรงำนวิจยั

บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
รำยกำรระหว่ ำงบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วม
ค่ำธรรมเนียมตัวแทนขำยหน่วยลงทุนจ่ำย
ค่ำบริ กำรจัดกำร
ค่ำนำยหน้ำจ่ำยจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์

5,263,496
119,349,156
104,736,504
288
599,400
-

-

229,837 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำร้อยละ 0.2 ต่อปี
ของมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน
1,198,730
4,230,137
ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
160,000,000 350,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน
240,000,000 250,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน
112,192
ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำร้อยละ 5 ต่อปี

2,144,710 5,263,496
66,465,956 119,349,156
42,855,290 104,736,504
641
599,400
25,315

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

288
599,400
-

198,450

ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
22,050 บำทต่อเดือน

2,250,000 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ 250,000 บำท
ต่อเดือน (ดูหมำยเหตุขอ้ 21.3)
3,482,850 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
(ดูหมำยเหตุ ข้อ 21.1)
1,488,986 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
ร้อยละ 1.00 – 1.25 ต่อปี ของมูลค่ำสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ของกองทุน
2,144,710 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
66,465,956 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน
42,855,290 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน
641 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
599,400 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
66,600 บำทต่อเดือน
25,315 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ

- 25 -

สำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผบู ้ ริ หำร
สำคัญ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง “กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน” มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

บำท
1,616,566
177,520
1,794,086

บำท
1,848,759
208,821
2,057,580

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560
บำท
1,456,566
177,520
1,634,086

บำท
976,211
171,856
1,148,067

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยำยน
2561
2560

บำท
5,097,563
588,426
5,685,989

บำท
3,725,197
532,560
4,257,757

บำท
5,546,278
626,469
6,172,747

บำท
2,928,632
515,574
3,444,206

21. ภำระผูกพัน
รำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
21.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2552 บริ ษทั ทำสัญญำกับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพื่อให้บริ ษทั
ดังกล่ ำวให้บริ กำรบริ หำรจัดกำร สำหรั บ งำนด้ำนปฏิ บ ัติกำร งำนด้ำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
รวมถึงกำรพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนสนับสนุนด้ำนเทคนิค งำนด้ำนกำกับ
ดูแลให้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย งำนด้ำนบริ หำรบุคคล งำนด้ำนธุรกำรทัว่ ไปและงำนบริ หำรจัดกำรทัว่ ไป
ในกิจกำร สัญญำมีอำยุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญำฝ่ ำยใด
ฝ่ ำยหนึ่ งได้แจ้งกำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนวันครบกำหนดระยะเวลำของสัญญำในแต่ละครำวนั้น โดยบริ ษทั จะต้อง
จ่ำยค่ำตอบแทนเดือนละ 150,000 บำท ต่อมำเมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 บริ ษทั ทำสัญญำเปลี่ยนแปลง
ค่ำตอบแทนเป็ นเดื อนละ 197,500 บำท ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2558
และให้มีผลบังคับอีกต่อไปครำวละ 1 ปี ต่อมำเมื่อ วันที่ 3 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั ทำสัญญำ
เปลี่ย นแปลงค่ำตอบแทนเป็ นเดื อ นละ 60,000 บำท ตั้งแต่ว นั ที่ 3 กรกฎำคม 2560 ถึง วัน ที่
30 มิถุนำยน 2561 และมีผลบังคับต่อปี ครำวละ 1 ปี ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ยกเลิกสัญญำแล้ว ต่อมำเมื่อ
วันที่ 1 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ทำสัญญำเปลี่ยนแปลงค่ำตอบแทนเป็ นเดือนละ 48,000 บำท ตั้งแต่
วันที่ 2 กรกฎำคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2562 และให้มีผลบังคับต่อปี ครำวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่สัญญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งได้แจ้งกำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งทรำบล่วงหน้ำเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
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เมื่อวัน ที่ 30 มิถุน ำยน 2559 บริ ษ ทั ทำสัญ ญำกับ บริ ษ ทั หลัก ทรัพ ย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด เพื่อรับ
บริ กำรบริ หำรจัดกำร สำหรับงำนปฏิบตั ิกำร สัญญำมีอำยุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2559
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 โดยบริ ษทั ชำระค่ำตอบแทนเดือนละ 210,000 บำท ต่อมำเมื่อ
วัน ที ่ 29 กันยำยน 2560 บริ ษ ัทท ำสั ญ ญำเปลี่ ยนแปลงค่ ำตอบแทนเป็ นเดื อนละ 230,000 บำท
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 และมีผลบังคับต่อปี ครำวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่สัญญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งได้แจ้งกำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งทรำบล่วงหน้ำเป็ น
ลำยลักษณ์ อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 7 วัน อย่ำงไรก็ตำม เมื่ อวันที่ 1 กรกฎำคม 2561 บริ ษ ทั ได้ยกเลิ ก
สัญญำดังกล่ำวแล้ว
21.2

เมื่ อวันที่ 17 ตุ ลำคม 2555 บริ ษ ัทท ำสั ญญำกับ บริ ษ ัทหลักทรั พย์จัดกำรกองทุ น อิ นโนเทค จ ำกัด
(เดิมชื่อ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุนรวม โซลำริ ส จำกัด) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยจะเป็ น
ผูบ้ ริ หำรกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญำมีอำยุ 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 17 ตุลำคม 2556 และต่อ
สัญญำอัตโนมัติครำวละหนึ่งปี บริ ษทั ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนในอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำในอัตรำ
ร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน อย่ำงไรก็ตำมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน
2560 บริ ษทั ได้ยกเลิกสัญญำดังกล่ำวแล้ว

21.3

เมื่ อวันที่ 1 พฤษภำคม 2556 บริ ษ ัทท ำสั ญ ญำกับบริ ษ ัทหลักทรั พย์ เคที ซี มิ โก้ จ ำกัด ส ำหรั บ
กำรให้บริ กำรบทวิเครำะห์กบั ลูกค้ำต่ำงประเทศ สัญญำมีอำยุ 2 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษำยน 2558
และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ำยหนึ่ งบอกเลิกสัญญำล่วงหน้ำ โดยบริ ษทั ได้รับ
ค่ำบริ กำรเดือนละ 250,000 บำท

21.4

เมื่ อวันที่ 12 มกรำคม 2559 บริ ษ ัทท ำสั ญญำกับ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited เพื่ อให้
บริ ษ ัทดังกล่ ำวท ำหน้ ำที่ เป็ นที่ ปรึ กษำด้ำนกำรลงทุ น นำยหน้ ำซื้ อขำยหลักทรั พย์ และกำรค้ำ
หลักทรัพย์ ทั้งที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศเมียนมำร์ (Yangon Stock
Exchange หรื อ YSX) และหลักทรั พย์นอกตลำดหลักทรั พย์ (OTC) สั ญญำมี อำยุ 2 ปี และสำมำรถ
ขยำยเวลำออกไปได้ตำมกำรตกลงของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำย โดยที่บริ ษทั ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนในอัตรำ
ที่ตกลงกันตำมสัญญำ

21.5

เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 บริ ษทั ทำสัญญำกับ บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
โดยบริ ษทั ร่ วมจะเป็ นผูบ้ ริ หำรกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญำมีอำยุ 2 ปี และให้มีผลบังคับใช้
ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี เว้นแต่บริ ษทั ได้แจ้งกำรบอกเลิกสัญญำให้ทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
บริ ษทั ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนในอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำในอัตรำร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่ำ
สิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
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รำยกำรกับคู่สญ
ั ญำทำงธุรกิจอื่น ๆ
21.6 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันตำม
สัญญำเช่ำระยะยำวสำหรับอำคำร และอุปกรณ์สำนักงำน ซึ่ งจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรใน
อนำคตดังต่อไปนี้

ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
1.2
3.4
0.3
1.2
3.7

(หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
2561
2560
0.8
2.3
0.2
0.8
2.5

22. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนธุรกิจหรื อภูมิศำสตร์
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนทำงธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)

รำยได้จำกภำยนอก
รำยได้ท้งั สิ้น
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำรและบริ หำร
ภำษีเงินได้ – ค่ำใช้จ่ำย
กำไรสุทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
12,870
12,870
12,870

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
กำรลงทุน
จัดกำรกองทุน
และอื่นๆ
108
16,832
108
16,832
(3,478)
16,832

งบกำรเงินรวม
29,810
29,810
26,224
14
(1,526)
(21,046)
(3,235)
431

- 28 (หน่ วย : พันบำท)

รำยได้จำกภำยนอก
รำยได้ท้งั สิ้น
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำรและบริ หำร
ภำษีเงินได้ – รำยได้
ขำดทุนสุทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
17,904
17,904
17,904

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
กำรลงทุน
จัดกำรกองทุน
และอื่นๆ
2,705
(85,385)
2,705
(85,385)
(9,848)
(85,385)

งบกำรเงินรวม
(64,776)
(64,776)
(77,329)
14
1,385
(14,971)
22,139
(68,762)
(หน่ วย : พันบำท)

รำยได้จำกภำยนอก
รำยได้ท้งั สิ้น
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำรและบริ หำร
ภำษีเงินได้ – รำยได้
ขำดทุนสุทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
30,138
30,138
30,138

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
กำรลงทุน
จัดกำรกองทุน
และอื่นๆ
3,022
(42,191)
3,022
(42,191)
(20,428)
(42,191)

งบกำรเงินรวม
(9,031)
(9,031)
(32,481)
43
3,224
(59,248)
1,328
(87,134)
(หน่ วย : พันบำท)

รำยได้จำกภำยนอก
รำยได้ท้งั สิ้น
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำรและบริ หำร
ภำษีเงินได้ – ค่ำใช้จ่ำย
กำไรสุทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
(24,754)
(24,754)
(24,754)

สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2560
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
กำรลงทุน
จัดกำรกองทุน
และอื่นๆ
24,059
117,650
24,059
117,650
(15,197)
117,650

งบกำรเงินรวม
116,955
116,955
77,699
43
3,011
(62,747)
(13,764)
4,242
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สิ นทรัพย์ของส่ วนงำนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ ของส่ วนงำน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

1,361,439
1,355,344

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน
39,466
60,067

ธุรกิจกำรลงทุน
และอื่นๆ
1,291,053
1,390,129

ธุรกิจบริหำร
สิ นทรัพย์
24,388
24,537

สิ นทรัพย์
ที่ไม่ ได้ ปันส่ วน

งบกำรเงินรวม

452,287
382,039

3,168,633
3,212,116

23. กำรบริหำรควำมเสี่ ยง
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
บริ ษทั
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 32/2560 เรื่ อง “กำรดำรงเงินกองทุน
สภำพคล่อ งสุ ท ธิ ” กำหนดให้บ ริ ษ ทั หลัก ทรัพ ย์ดำรงเงิน กองทุน สภำพคล่อ งสุ ท ธิ เมื่อสิ้ นวันทำกำร
ใดๆ ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 ล้ำนบำท และไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำประเภทตัวแทนซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ บริ ษทั ต้องดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทำกำรใดๆ
ไม่นอ้ ยกว่ำ 25 ล้ำนบำทและไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไปและทรัพย์สินที่ตอ้ งวำงเป็ นประกัน เว้นแต่
เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้หยุดกำรประกอบธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำประเภทดังกล่ำว และได้มีหนังสื อแจ้ง
ควำมประสงค์ดงั กล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ว ให้บริ ษทั
ดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิเมื่อสิ้ นวันทำกำรใดๆ ตำมที่กำหนดในวรรคแรกแทน
นอกจำกนี้ ตำมข้อบังคับสมำชิกของสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“สำนักหักบัญชี ”) หมวด 300
“สมำชิก” เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพำะของสมำชิกสำมัญ” กำหนดให้สมำชิกสำมัญต้องมีส่วนของเจ้ำของไม่นอ้ ย
กว่ำ 500 ล้ำนบำท สำหรับสมำชิกที่ทำธุรกรรมเฉพำะกำรซื้อขำยในตลำดอนุพนั ธ์
อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษ ทั ไม่ ตอ้ งดำรงเงินกองทุ นสภำพ
คล่องสุ ทธิและส่ วนของเจ้ำของตำมเกณฑ์ดงั กล่ำว เนื่ องจำกบริ ษทั ได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเป็ นกำร
ชัว่ ครำว (ดูหมำยเหตุขอ้ 1)
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ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภำคม 2556 บริ ษทั ได้รับอนุ ญำตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรเป็ นที่ปรึ กษำ
กำรลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดำรงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภำพคล่องอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งหรื อทั้งสองอย่ำง
รวมกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ที่ กธ.4/2561 เรื่ องกำรดำรง
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจกำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุนและที่ปรึ กษำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 บริ ษทั สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้สูงกว่ำเกณฑ์ดงั กล่ำว
บริ ษทั ย่อย
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กน.20/2552 เรื่ อง “กำรดำรงควำม
เพียงพอของเงินกองทุน ของบริ ษทั จัดกำร” กำหนดให้บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวม บริ ษทั จัดกำรกองทุน
ส่ วนบุคคล ซึ่ งจัดกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชี พและบริ ษทั จัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล ซึ่ งไม่ได้จดั กำรกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ดำรงส่ วนของเจ้ำของไม่ต่ำกว่ำ 20 ล้ำนบำท 20 ล้ำนบำท และ 10 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ ทน.42/2552 เรื่ อง “กำรทำประกันภัยควำมรับ
ผิ ดของบริ ษ ัทจัดกำรและข้อก ำหนดส ำหรั บบริ ษ ัทจัดกำรในกำรด ำรงควำมเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ”
กำหนดให้บริ ษทั จัดกำรกองทุนรวม บริ ษทั จัดกำรกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งจัดกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และบริ ษ ทั จัด กำรกองทุน ส่ ว นบุค คลซึ่ ง ไม่ไ ด้จ ดั กำรกองทุน สำรองเลี้ ย งชี พ มี ร ะดับ เตื อ นภัย อยู่ที่
30 ล้ำนบำท 30 ล้ำนบำท และ 15 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในกรณี ที่บ ริ ษ ทั ไม่ส ำมำรถดำรงเงิน กองทุน ใน
ระดับเตือนภัยได้ตำมที่กำหนด บริ ษทั จะต้องรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งแผนปรับปรุ งเพื่อให้มีส่วนของเจ้ำของไม่ต่ำกว่ำระดับเตือนภัยดังกล่ำว
เมื่ อ วัน ที่ 17 มกรำคม 2561 คณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้อ อกประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์และตลำดหลัก ทรั พ ย์ที่ กธ. 3/2561 เรื่ องกำรดำรงเงิ น กองทุ น ของผู ้
ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล กำรเป็ นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
และกำรค้ำหลักทรัพย์ และกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรั พย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุ น
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ซึ่ งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 1 เมษำยน 2561 ประกำศดังกล่ำวกำหนดให้ บริ ษทั ย่อย
จะต้องดำรงเงินกองทุนสำมส่ วนคือ
1. ส่ วนของเงินกองทุนขั้นต้น ต้องดำรงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ต่ำกว่ำ 20 ล้ำนบำท
2. ส่ วนของเงิ น กองทุ น ส่ วนเพิ่มเพื่ อรองรั บ ควำมต่อเนื่ องของธุ รกิ จ ต้องดำรงเงิน กองทุ น
สภำพคล่องไม่ต่ำกว่ำมูลค่ำของค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ
3 เดือนต่อปี
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3. ส่ วนของเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมรับผิดจำกกำรปฏิบตั ิงำน ต้องไม่น้อยกว่ำ
ร้ อ ยละ 0.01 ของมู ล ค่ ำทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ หรื อ สำมำรถใช้มู ล ค่ ำ จำกวงเงิ น คุ ้ม ครองตำม
กรมธรรม์
ณ วัน ที่ 30 กั น ยำยน 2561 บริ ษั ท ย่ อ ยสำมำรถด ำรงเงิ น กองทุ น ข้ ำ งต้ น เป็ นไป ตำมเกณฑ์ ที่
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด (ดูหมำยเหตุขอ้ 1)
24. กำรโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมำร์ จิ้นให้แก่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตำมแผนร่ วมลงทุนกับธนำคำรกรุ งไทย
จำกัด (มหำชน) ในกำรพัฒนำธุ รกิ จหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ได้รับค่ำตอบแทนสำหรับกำรโอน
ธุ รกิจรวมเป็ นจำนวนเงิน 500 ล้ำนบำท เมื่อสิ้ นสุ ดปี 2554 บริ ษทั รับรู ้ค่ำตอบแทนสำหรับกำรโอนธุ รกิจ
ครบทั้ง 500 ล้ำนบำท เนื่ องจำกบริ ษ ัท ร่ วมสำมำรถท ำก ำไรก่ อนหั กดอกเบี้ ย ภำษี ค่ ำเสื่ อมรำคำและ
ค่ำตัดจำหน่ำย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ
บริ ษ ัท รั บ รู ้ ก ำไรจำกกำรโอนธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ร่ ว มในงบกำรเงิ น รวมตำมสั ด ส่ วนกำรถื อหุ ้ น ของ
บุคคลภำยนอกในบริ ษทั ร่ วม โดยส่ วนที่เหลือแสดงเป็ น “กำไรจำกกำรโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้”
ทั้งนี้ บริ ษทั จะรับรู ้ “กำไรจำกกำรโอนธุ รกิ จให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้ ” ดังกล่ำวเป็ นรำยได้ เมื่อบริ ษทั
มีสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง และเมื่อบริ ษทั ร่ วมคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำหรื อมีกำรขำยสิ นทรัพย์
ที่รับโอนจำกบริ ษทั ออกไปให้กบั บุคคลภำยนอก
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 บริ ษทั รับรู ้กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่
บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติมเป็ นจำนวนเงิน 0.01 ล้ำนบำท
สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2561 และ 2560 บริ ษทั รับรู ้กำไรจำกกำรโอนธุ รกิจให้แก่
บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติมเป็ นจำนวนเงิน 0.04 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ก ำไรจำกกำรโอนธุ รกิ จให้แก่ บริ ษ ัทร่ วมรอรั บรู ้
คงเหลือเป็ นจำนวนเงิน 148.24 ล้ำนบำท และ 148.28 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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25. กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
รำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้ สินทำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรวัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยตำรำงต่อไปนี้ แสดงถึงข้อมูลเกี่ ยวกับกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำว
(หน่ วย : บำท)
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน/
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน
หลักทรัพย์หุน้ ทุน – หน่วยลงทุน

งบกำรเงินรวม
มูลค่ำยุตธิ รรม
30 กันยำยน
2561

235,626,693
1,099,648

31 ธันวำคม
2560

245,972,314
-

ลำดับชั้นมูลค่ำ
ยุตธิ รรม

1
2

ตรำสำรหนี้ - หุน้ กูภ้ ำคเอกชน

191,691,282

27,024,289

2

ตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน

402,140,845

599,810,912

2

38,379,399

4,425,246

1

หลักทรัพย์เผือ่ ขำย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน/
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน
หลักทรัพย์หุน้ ทุน – หน่วยลงทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำยุตธิ รรม
ลำดับชั้นมูลค่ำ
30 กันยำยน
31 ธันวำคม
ยุตธิ รรม
2561
2560

235,626,693
1,099,648

245,972,314
-

1
2

ตรำสำรหนี้ - หุน้ กูภ้ ำคเอกชน

191,691,282

27,024,289

2

ตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน

386,966,307

638,866,087

2

38,379,399

4,425,246

1

หลักทรัพย์เผือ่ ขำย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และข้ อมูลที่ใช้
ในกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม

รำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value)
ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน
อัตรำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำ
สำรหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนำคตประมำณจำกอัตรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำ ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
รำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ วันสิ้นทำกำรสุดท้ำยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
(หน่ วย : บำท)
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และข้ อมูลที่ใช้
ในกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม

รำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value)
ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน
อัตรำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำ
สำรหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนำคตประมำณจำกอัตรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำ ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
รำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
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26. เหตุกำรณ์ ทสี่ ำคัญ
เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติยกเลิกมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริ ษทั เมื่อวันที่ 24 สิ งหำคม 2561 ที่เกี่ยวกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมถึงเรื่ องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้
มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ในเรื่ องดังต่อไปนี้แทน
1) พิ จำรณำอนุ ม ัติ กำรลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ัท จำก 941,964,586 บำท เป็ น 653,868,463 บำท โดย
วิธีกำรตัดหุน้ สำมัญที่ยงั มิได้นำออกจำหน่ำยจำนวน 576,192,246 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท
2) พิจำรณำอนุ มตั ิกำรออกและจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวนไม่เกิน 346,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำย 1.35 บำทต่อหุ ้น คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 467,100,000 บำท เพื่อ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และพิจำรณำอนุ มตั ิกำรออกและจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4 (ZMICO-W4) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ
ตำมสัดส่ วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 413,434,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ
27. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
27.1 เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2561 บริ ษทั ได้ลงทุนในเครื่ องมือทำงกำรเงิน ของบริ ษทั แห่ งหนึ่ งจำนวนเงิน
2 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐหรื อ 66.20 ล้ำนบำท
27.2 เมื่ อ วัน ที่ 12 ตุ ล ำคม 2561 บริ ษ ัท ลงทุ น ร้ อ ยละ 100 ในหุ ้ น สำมัญ บริ ษ ัท เอสอี ดิ จิ ท ัล จ ำกัด
ซึ่งถือเป็ นบริ ษทั ย่อย มีทุนจดทะเบียน 25 ล้ำนบำทโดยมีเงินลงทุนจำนวน 6.25 ล้ำนบำท
28. กำรอนุมัติให้ ออกงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบกำรเงินนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบกำรเงินจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561

