
 
 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2561 
“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการดาํเนินงานของบริษทั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั เมื่อ
วนัท่ี 8 สิงหาคม 2537 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 
เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2538 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนท่ี ชั้น 18 เลขท่ี 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม 
บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 

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

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่บริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั และบริษทัไดห้ยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสืออนุมติัของ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.701/2552 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บอนุญาตให้
ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 
ตามหนังสืออนุมติัของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.474/2554 
ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริษทัไดย้ื่นขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยู่แลว้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามหนังสือท่ี กลต. บธ. 994/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 โดยเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 
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นอกจากน้ีบริษทัไดรั้บอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาเร่ิมประกอบธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ไปจนถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามหนังสืออนุมติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี บสช.0020/2558 
ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2558   

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2559 บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเร่ิมประกอบธุรกิจนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามหนังสืออนุมติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ี บสช.0005/2559 

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 บริษทัได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเร่ิมประกอบธุรกิจนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามหนังสืออนุมติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ี บสช.0004/2560 

ในปัจจุบนัธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ท่ีไม่เป็นการแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

บริษทัมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1.  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั (“โซลาริส”) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรั้บ
อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประเภทการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

2.  บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั (“ลุมพินี”) ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงค์
หลกัเพื่อประกอบธุรกิจประเภทรับซ้ือ รับโอน และรับจา้งบริหาร สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนั
การเงิน หรือ สินทรัพยข์องสถาบนัการเงินท่ีถูกระงบัการดาํเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการธนาคารพาณิชย  ์ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนถึงหลกัประกันของ
สินทรัพยน์ั้นเพือ่นาํไปบริหารพฒันาหรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อไป 
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สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โซลาริสมีขาดทุนสุทธิ 8.73  ลา้นบาท และ ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 โซลาริสมีขาดทุนสะสมจาํนวน 159.76 ลา้นบาท และขาดทุนเกินทุนจาํนวน 34.36 ลา้นบาท 
ทั้งน้ีตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ร่ือง “การดาํรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริษทัจดัการ”กาํหนดให้บริษทัจดัการดาํรงส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากว่าระดบัเตือนภยัท่ี 30 
ลา้นบาท ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัไดต้ามท่ีกาํหนด บริษทัจดัการ
จะตอ้งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) รวมทั้ งแผน
ปรับปรุงเพื่อให้มีส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ต ํ่ากว่าระดบัเตือนภยัดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โซลาริส 
มีขาดทุนเกินทุนจาํนวน 34.36 ลา้นบาท ซ่ึงตํ่ากว่าระดบัเตือนภยัที่กาํหนด ทั้งน้ีเมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 
2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของโซลาริสมีมติพิเศษให้บริษทัดาํเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
ทั้งน้ีการเพ่ิมทุนเพ่ือให้มีเงินทุนเพียงพอตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ในเร่ืองการดาํรงความเพียงพอ
ของเงินกองทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 21) 
 

2. หลักเกณฑ์ในการจดัทํารายงานทางการเงินระหว่างกาล 
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนในสกุลเงินบาทและตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบยอ่ และ
มีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(“กลต.”) ท่ี สธ. 22/2559 ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 เร่ือง “แบบงบการเงินสาํหรับบริษทั
หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึง
นาํมาแสดงเปรียบเทียบ ไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบท่ีปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มิใช่
เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 
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2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใน
งบการเงินระหวา่งกาล ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561
จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน
ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยสาํหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ไดร้วมรายการของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั และบริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั ซ่ึง 
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยทั้ งสองแห่ง โดยได้ตัดรายการระหว่างกัน และยอด
คงเหลือท่ีเป็นสาระสาํคญัระหวา่งกนัออกแลว้ 

งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ยงัไดร้วมส่วนไดเ้สีย
ในบริษทัร่วม ซ่ึงไดม้าจากงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั, บริษทั เซนติเมนทลั 
(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมผีลต่อการรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสําหรับรอบ

บัญชีปัจจุบัน 
ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบัติทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงัไม่มผีลบังคบัใช้ 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้
จากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 และจะ
มีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
เป็นตน้ไป 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบการเงินของกลุ่มบริษทัเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช  ้โดย
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู ่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณในสาระสําคญั
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋เงินระยะสั้น      
   ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 382,458,846  342,458,733 377,720,782 324,854,543 
หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ * (12,169,739)  (12,137,303) (12,111,998) (12,136,303) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 370,289,107  330,321,430 365,608,784 312,718,240 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินในนามบริษทัเพ่ือ
ลูกคา้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมจาํนวน 12.17 ลา้นบาท และ 12.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 12.11 ลา้นบาท และ 12.14 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัตอ้งส่งคืน
เม่ือลูกคา้ทวงถาม 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีเงินสดจาํนวน 
437 บญัชี และ 428 บญัชี ตามลาํดบั ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 
ยงัไม่ได้นําส่งสัญญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จาํกดั โดยลูกคา้
ดงักล่าวมีเงินฝากเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 4.28 ลา้นบาท และ 4.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหุ้นมูลค่า 
144.12 ลา้นบาท และ 152.67 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม เม่ือลูกคา้ดงักล่าวไดน้าํส่งสัญญาเปิด
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั แลว้ บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นของลูกคา้ราย
ท่ีนาํส่งสญัญากลบัไปฝากยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดัต่อไป  

6. ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์ 
บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 บาท  บาท 

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน    

ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี 62,654,566  62,654,566 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 62,654,566  62,654,566 
หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 7) (62,654,566)  (62,654,566) 
รวม -  - 

บริษทัไดจ้ดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์เขา้เกณฑ์การจดัชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เร่ืองการจัดทําบัญชีเก่ียวกับลูกหน้ีด้อยคุณภาพของบริษัท
หลกัทรัพยท่ี์ กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมตามหนงัสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 
15 กมุภาพนัธ ์2544 ดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที ่31 มีนาคม 2561 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 
 ลูกหนีธุ้รกิจ ค่าเผื่อหนีส้งสัย มูลค่าลูกหนีธุ้รกิจ ลูกหนีธุ้รกิจ ค่าเผื่อหนีส้งสัย มูลค่าลูกหน้ีธุรกิจ 
 หลักทรัพย์ จะสูญทีต่ั้ง หลักทรัพย์และ หลักทรัพย์ จะสูญทีต่ั้ง หลักทรัพย์และ 
 และดอกเบีย้ค้างรับ โดยบริษัท ดอกเบ้ียค้างรับ - สุทธิ และดอกเบีย้ค้างรับ โดยบริษัท ดอกเบ้ียค้างรับ - สุทธิ 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลหน้ีจดัชั้นปกติ - - - - - - 
มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่       
มาตรฐาน - - - - - - 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 62,654,566 (62,654,566) - 62,654,566 (62,654,566) - 
รวม 62,654,566 (62,654,566) -  62,654,566 (62,654,566) - 
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มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสยั (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ) แยกตาม
อายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 บาท  บาท 

มากกวา่ 3 ปี ข้ึนไป 62,654,566 62,654,566 
รวม 62,654,566 62,654,566 

7. ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 บาท  บาท 

ยอดตน้งวด 62,654,566 62,654,566 
หน้ีสงสัยจะสูญ - - 
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 62,654,566 62,654,566 
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8. เงนิลงทุน 
8.1 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2561  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 
 ราคาตามบัญชี  ยุตธิรรม  ราคาตามบัญชี  ยุตธิรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 277,495,814 202,754,273 277,495,814 245,972,314 
ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 25,293,209 27,134,313 25,309,476 27,024,289 
ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 654,825,427 566,898,405 693,381,940 599,810,912 

รวม 957,614,450 796,786,991 996,187,230 872,807,515 
หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (55,827,459) - (18,379,715) - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (105,000,000) - (105,000,000) - 

รวมหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 796,786,991 796,786,991 872,807,515 872,807,515 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 7,351,996 3,699,412 7,351,996 4,425,246 
หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (3,652,584) - (2,926,750) - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  3,699,412 3,699,412 4,425,246 4,425,246 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 23,266,454  23,266,454 23,191,912  23,191,912 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 23,266,454  23,266,454 23,191,912  23,191,912 
เงินลงทุนทัว่ไป     
หุน้สามญั 338,288,914 260,408,354 338,032,114 262,401,202 
หุน้บุริมสิทธิ 125,000 125,000 125,000 125,000 

รวม 338,413,914 260,533,354 338,157,114 262,526,202 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (77,880,560) -  (75,630,912) - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป 260,533,354 260,533,354 262,526,202 262,526,202 
รวมเงินลงทุน 1,084,286,211 1,084,286,211 1,162,950,875 1,162,950,875 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 
 ราคาตามบัญชี  ยุตธิรรม  ราคาตามบัญชี  ยุตธิรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 277,495,814 202,754,273 277,495,814 245,972,314 
ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 25,293,209 27,134,313 25,309,476 27,024,289 
ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 612,825,427 597,204,384 651,381,940 638,866,087 

รวม 915,614,450 827,092,970 954,187,230 911,862,690 
หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (54,161,706) - (16,692,044) - 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (34,359,774) - (25,632,496) - 

รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้  827,092,970 827,092,970 911,862,690 911,862,690 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 7,351,996 3,699,412 7,351,996 4,425,246 
หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (3,652,584) - (2,926,750) - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย  3,699,412 3,699,412 4,425,246 4,425,246 
เงินลงทุนทัว่ไป     
หุน้สามญั 338,288,914 260,408,354 338,032,114 262,401,202 
หุน้บุริมสิทธิ 125,000 125,000 125,000 125,000 

รวม 338,413,914 260,533,354 338,157,114 262,526,202 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (77,880,560) -  (75,630,912) - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป 260,533,354 260,533,354 262,526,202 262,526,202 
รวมเงินลงทุน 1,091,325,736 1,091,325,736 1,178,814,138 1,178,814,138 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนของหลกัทรัพยห์น่ึงจากหลกัทรัพย ์
เผื่อขายเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ เน่ืองจากบริษทัมีความประสงคจ์ะขายเงินลงทุนดงักล่าวในระยะเวลาอนัใกล ้
ซ่ึงการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนดงักล่าวทาํให้เกิดกาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจาก 
เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนเพ่ือคา้ จาํนวน 180.56 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าซ่ึงแสดงอยูใ่น
งบการเงินรวมสําหรับเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ประเภทตัว๋แลกเงินท่ีบริษทัย่อยไดล้งทุนไวจ้าํนวน 
105.00 ลา้นบาท มีผลทาํให้บริษทัตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ประเภทตัว๋แลกเงิน
ท่ีออกโดยบริษทัยอ่ยจาํนวน 34.36 และ 25.63 ลา้นบาทตามลาํดบัในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 
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8.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบนัการเงินตามอายคุงเหลือของสญัญามีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 23,266,454  -  -  23,266,454 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 23,266,454  -  -  23,266,454 
 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 23,191,912  -  -  23,191,912 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 23,191,912  -  -  23,191,912 

(เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนดในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560: ไม่มี) 

8.3 กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2561 2560  2561 2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดยกมาตน้งวด 3,540,197  175,028,622  3,540,197  175,028,622 
เปล่ียนแปลงระหว่างงวด        

- จากการปรับปรุงภาษีเงินได ้        
  รอการตดับญัชี 145,167 42,872,106 145,167 42,872,106 

- จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (725,834) (33,801,686) (725,834) (33,801,686) 
- จากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  - (180,558,845)  - (180,558,845) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 2,959,530  3,540,197  2,959,530  3,540,197 
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8.4 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผื่อ ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผื่อ 
 ราคาตามบัญชี ยุตธิรรม การด้อยค่า ราคาตามบัญชี ยุตธิรรม การด้อยค่า 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
หุน้สามญั 7,808 879 6,929 7,808 879 6,929 
 7,808 879 6,929 7,808 879 6,929 

9. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 
ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วิธรีาคาทุน  วธิีส่วนได้เสีย 

 ธุรกจิ หลกัทรัพย์ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  ทีล่งทุน 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
   2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษทัร่วม              
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 2,137.8 2,137.8 49.71 49.71 1,244.1 1,244.1 1,353.7 1,355.3 
บริษทั เซนติเมนทลั  นาํเขา้ ส่งออก             

(ประเทศไทย) จาํกดั จดัจาํหน่ายปลีก             
 และส่งนํ้าหอมและ             
 เคร่ืองสาํอาง หุน้สามญั 30.0 30.0 46.00 46.00 13.8  13.8  12.7  14.2 
บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุขภาพ             
 ดา้นธุรกิจโยคะ             
 สตูดิโอ             
 อาหารและโรงแรม หุน้สามญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  202.8  210.8 
       1,475.7 1,475.7 1,569.2 1,580.3 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธิรีาคาทุน  วธิส่ีวนได้เสีย 

 ธุรกจิ หลกัทรัพย์ ณ วนัท่ี ณ วนัที ่ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
  ทีล่งทุน 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
   2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษทัย่อย         
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ ให้บริการจดัการ           
   กองทุน โซลาริส จาํกดั กองทุนรวม          

 กองทุนส่วนบุคคล           
 และกองทุนสาํรอง           
 เล้ียงชีพ หุน้สามญั 125.4 125.4 100.00 100.00 173.1 173.1  (34..4) (25.6) 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ รับซ้ือ รับโอน           
    ลุมพินี จาํกดั และรับจา้งบริหาร           
 สินทรัพยด์อ้ย           
 คุณภาพของ           
 สถาบนัการเงิน หุน้สามญั       25.0       25.0 100.00 100.00 25.0 25.0  24.4 24.5 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (173.1) (173.1)            -            -   

       25.0 25.0  (10.0) (1.1) 
บริษทัร่วม             
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 2,137.8 2,137.8 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,353.7  1,355.3 
บริษทั เซนติเมนทลั นาํเขา้ ส่งออก            

(ประเทศไทย) จาํกดั จดัจาํหน่ายปลีก             
 และส่งนํ้ าหอมและ             
 เคร่ืองสาํอาง หุน้สามญั 30.0 30.0 46.00 46.00 13.8  13.8  12.7  14.2 
บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุขภาพ             
 ดา้นธุรกิจโยคะ           
 สตูดิโอ             
 อาหารและโรงแรม หุน้สามญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  202.8  210.8 
       1,475.7  1,475.7  1,569.2  1,580.3 

       1,500.7 1,500.7  1,559.2 1,579.2 

ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดฟ้้องผูอ้อกตัว๋แลกเงินรายหน่ึงจาํนวนเงิน 105.00 ลา้นบาท เน่ืองจาก
ผูอ้อกตัว๋แลกเงินดงักล่าวไม่สามารถจ่ายคืนเงินเม่ือตัว๋ครบกาํหนด มีผลทาํให้บริษทัยอ่ยไดต้ั้งค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าซ่ึงแสดงในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สาํหรับเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ประเภทตัว๋แลกเงินท่ีบริษทัย่อยได้ลงทุนไวด้งักล่าวจาํนวน 105.00 ลา้นบาท และ
บริษทัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ประเภทตัว๋แลกเงินท่ีออกโดยบริษทัย่อย
จาํนวน 34.36 ลา้นบาท และ 25.63 ลา้นบาทตามลาํดบัในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูหมายเหตุขอ้ 8) 
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สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2561  2560 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
สินทรัพยร์วม 8,882.7  9,351.4 
หน้ีสินรวม (6,306.4)  (6,744.5) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 2,576.3  2,606.9 

 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มนีาคม 
 2561  2560 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
รายไดร้วม 492.3  457.7 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวด (15.3)  14.2 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิสาํหรับงวด (18.0)  (4.3) 

เมื่อวนัที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญับริษทั 
เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม มูลค่าเงินลงทุน 13.80 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้น
สามญัจาํนวน 138,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 46 ของทุน
ชาํระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่าว 

เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญั
บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม มูลค่าเงินลงทุน 217.80 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้น
สามญัจาํนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็นสดัส่วนการลงทุนร้อยละ 30 ของทุน
ชาํระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยมีทุนชาํระแลว้ 125.4 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 22,800,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ
5.5 บาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชาํระ
แลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยมีทุนชาํระแลว้ 25.0 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 
10 บาท ทั้งน้ี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน
ชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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10.  สินทรัพย์อ่ืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีาคม   31 ธันวาคม   31 มนีาคม   31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 925,037  154,009  899,957  152,103 
เงินปันผลคา้งรับ 6,628,680  -  6,628,680  - 
ค่าประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 695,690  127,418  102,845  127,418 
ค่าบาํรุงรักษาจ่ายล่วงหนา้ 1,025,921  87,111  -  - 
ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพยจ่์ายล่วงหนา้ 281,661  109,389  281,661  109,389 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 560,861  319,167  128,373  94,546 
เงินมดัจาํอ่ืน 939,001  936,001  592,251  589,251 
ภาษีเงินไดร้อรับคืน 11,843,355  11,743,758  2,506,952  2,479,054 
เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อการลงทุนในหลกัทรัพย ์       
ในประเทศเมียนมาร์ 46,585,950  48,771,900  46,585,950 48,771,900 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าธรรมเนียมศาลของกองทุน 13,478,216  13,440,792  - - 
ท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย       

อ่ืนๆ 501,682  455,085  317,091  324,014 
รวม 83,466,054  76,144,630  58,043,760  52,647,675 

11. เงนิกู้ยืมอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีเงินกูย้มือ่ืนดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 
  ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ีจ่ะครบกําหนดชําระ 
 อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมอ่ืน           
ตัว๋แลกเงิน 3.90 - 4.00 699,251,479  -  -  699,251,479 

รวมเงินกูย้มือ่ืน   699,251,479  -  -  699,251,479 
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  งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 
  ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระ 
 อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมอ่ืน           
ตัว๋แลกเงิน 3.90 - 4.00 675,908,797  -  -  675,908,797 

รวมเงินกูย้มือ่ืน   675,908,797  -  -  675,908,797 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มี
รายละเอียด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มนีาคม  31 มนีาคม 
 2561  2560 
ยอดยกมาตน้งวด 675,908,797  467,778,822 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

ไดรั้บเงินกูย้มือ่ืน 456,674,908  650,353,915 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมอ่ืน (440,000,000)  (350,000,000) 

การเปล่ียนแปลงท่ีมิใช่เงินสด    
ตน้ทุนทางการเงิน 6,667,774  6,664,459 

ยอดคงเหลือปลายงวด 699,251,479  774,797,196 

12. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มนีาคม  วนัที ่31 มนีาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม       
และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 2,437,908  18,805,939 -  - 

รวม 2,437,908  18,805,939 - - 
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13. กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มนีาคม  วนัที ่31 มนีาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (28,627,785)  213,574,789 (27,276,340)  212,779,747 
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 7,668,199  9,395,615 7,569,684  9,198,698 
รวม (20,959,586)  222,970,404 (19,706,656) 221,978,445 

14. ค่าตอบแทนกรรมการ  
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง
เป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2561 ไดรั้บอนุมติัจากที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ของบริษทัและบริษทัย่อย เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 และวนัท่ี 17 เมษายน 2561 ตามลาํดบั 
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และวนัท่ี 17 เมษายน 2560 ตามลาํดบั 

15. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มนีาคม  วนัที ่31 มนีาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ        

กองทุนส่วนบุคคล การจดัการกองทุนรวม       
และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 14,060  332,027  -  - 

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 19,174  185,778  -  - 
อ่ืนๆ  86,635  2,580,650  -  80,337 
รวม 119,869  3,098,455  -  80,337 
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16. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงนิลงทุน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มนีาคม  วนัที ่31 มีนาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน         
ในตราสารทุน 2,249,648  8,969,825  2,249,648  8,969,825 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน        
ในตราสารหน้ี -  -  8,727,278  - 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  -  (5,844,071) 

รวม  2,249,648  8,969,825  10,976,926  3,125,754 

17. ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มนีาคม  วนัที ่31 มนีาคม 

 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้– รายได ้(ค่าใชจ่้าย) 9,686,512  (37,865,738) 9,689,318 (36,467,128) 
รวม 9,686,512  (37,865,738) 9,689,318 (36,467,128) 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มีนาคม  วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (51,626,806) 199,262,018 (49,381,296) 186,984,595 
อตัราภาษี 20% 20% 20% 20% 
ผลคูณของกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา    

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) 10,325,361 (39,852,404) 9,876,259 (37,396,919) 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี     

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 2,358,046 2,133,644 1,010,454 1,076,769 
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (99,178) (56,884) (99,178) (56,884) 
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้     

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (1,098,217) (90,094) (1,098,217) (90,094) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึน - (1,395,804) - - 
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใชไ้ป (คาดว่าจะไม่ไดใ้ช)้ (1,799,500) 1,395,804 - - 
ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย)  9,686,512 (37,865,738) 9,689,318 (36,467,128) 
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18. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั
โดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั ฝ่ายจดัการเห็นว่านโยบายการกาํหนดราคากบับุคคล
ที่เก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ชร้าคาซ่ึงต่อรองกนัอย่างอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 
รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ยอดคงเหลือกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกันและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่ ณ วนัท่ี ณ วนัที่ ณ วนัที ่

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
 บาท บาท บาท บาท 
บริษทัย่อย    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั        
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน -  -  45,640,226 54,367,504 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  -  25,000,000  25,000,000 

บริษทัร่วม        
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 1,353,650,870  1,355,344,483  1,244,095,520  1,244,095,520 
เงินฝากเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 3,068,219  3,194,347  3,068,219  3,194,347 
เจา้หน้ีอ่ืน 666,988  351,834  666,988  351,834 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 12,664,645  14,160,569  13,800,000  13,800,000 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 52,275,873  52,264,684  52,275,873  52,264,684 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 202,841,638  210,839,172  217,800,000  217,800,000 

บริษทัที่เก่ียวข้องกัน        
บริษทัที่มกีรรมการร่วมกัน        
Thanh Cong Securities Joint Stock Company        
เงินลงทุนในหุน้สามญั  83,968,092  85,317,444  83,968,092  85,317,444 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

 บาท บาท บาท บาท 

KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.        

เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นประเทศเมียนมาร์ 46,585,950  48,771,900  46,585,950  48,771,900 

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)        

เงินลงทุนในหุน้สามญั 175,779,280  214,633,980  175,779,280  214,633,980 

รายการคา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
และ 2560 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม   
 2561 2560 2561 2560  
 บาท บาท  บาท บาท  
บริษทัย่อย        
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั     

รายจ่ายคา่บริหารจดัการกองทุน - - - 77,127 ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสัญญาร้อยละ 0.2 ต่อปี 
ส่วนบุคคล     ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน - - 1,994,521 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน - - 80,000,000 - ตามมูลคา่เงินลงทุน 
ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน - - 80,000,000 - ตามมูลคา่เงินลงทุน 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั      
รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ี - - 66,150 66,150 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

     22,050 บาทต่อเดือน 
บริษทัร่วม      
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั      

คา่บริการงานวิจยั 750,000 750,000 750,000 750,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 250,000 บาท  
     ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 19.3)   
รายจ่ายค่าบริการ 930,900 1,222,500 930,900 1,222,500 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา   
     (ดูหมายเหตุ ขอ้ 19.1) 
คา่ธรรมเนียมอ่ืน 345,295 654,679 345,295 654,679 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั      
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน 2,112,942 - 2,112,942 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน 37,898,247 - 37,898,247 - ตามมูลคา่เงินลงทุน 
ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน 37,887,058 - 37,887,058 - ตามมูลคา่เงินลงทุน 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม   
 2561 2560 2561 2560  
 บาท บาท  บาท บาท  
รายการระหว่างบริษทัย่อยและบริษทัร่วม      
คา่ธรรมเนียมตวัแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย 96  300 96  300 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
คา่บริการจดัการ 199,800  199,800 199,800  199,800 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  
       66,600 บาทตอ่เดือน 
คา่นายหนา้จ่ายจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 8,207 -  8,207 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั ตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” 
มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มีนาคม  วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,851,341  1,848,759 996,066 976,211 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 177,519  208,823 177,519 171,858 
รวม 2,028,860  2,057,582 1,173,585 1,148,069 

19. ภาระผูกพนั  
รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
19.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพ่ือใหบ้ริษทั

ดงักล่าวให้บริการบริหารจดัการ สําหรับงานดา้นปฏิบัติการ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงการพฒันาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและงานสนบัสนุนดา้นเทคนิค งานดา้นกาํกบั
ดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย งานดา้นบริหารบุคคล งานดา้นธุรการทัว่ไปและงานบริหารจดัการทัว่ไป
ในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น โดยบริษทัจะตอ้ง
จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท  ต่อมาเม่ือวันท่ี  1 มิถุนายน  2557 บริษัททําสัญญา
เปล่ียนแปลงค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 197,500 บาท ตั้ งแต่วนัท่ี  1 มิถุนายน 2557 ถึงวนัท่ี  31 
พฤษภาคม 2558 และให้มีผลบังคบัอีกต่อไปคราวละ 1 ปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 
บริษทัทาํสัญญาเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 60,000 บาท ตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 
ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และมีผลบงัคบัต่อปีคราวละ 1 ปี 
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เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย  ์เคที ซีมิโก  ้จาํกดั เพื่อรับ
บริการบริหารจดัการ สําหรับงานปฏิบตัิการ สัญญามีอาย ุ1 ปี ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2559 
ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยบริษทัชาํระค่าตอบแทนเดือนละ 210,000 บาท ต่อมาเมื่อ
วนัที่ 29 กันยายน 2560 บริษทัทาํสัญญาเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 230,000 บาท 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และมีผลบงัคบัต่อปีคราวละ 1 ปี เวน้แต่
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั 

19.2 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2555 บริษทัทาํสัญญากบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญามีอาย ุ1 ปี ส้ินสุด
วนัท่ี 17 ตุลาคม 2556 และต่อสัญญาอตัโนมติัคราวละหน่ึงปี บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในอตัรา
ท่ีตกลงกนัตามสัญญาในอตัราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน อย่างไรก็
ตามเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 บริษทัไดย้กเลิกสญัญาดงักล่าวแลว้ 

19.3 เม่ือว ันท่ี  1 พฤษภาคม 2556 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์ เคที  ซีมิโก้ จํากัด สําหรับ 
การให้บริการบทวิเคราะห์กบัลูกคา้ต่างประเทศ สัญญามีอายุ 2 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2558 
และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ โดยบริษทัไดรั้บ
ค่าบริการเดือนละ 250,000 บาท 

19.4 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559 บริษทัทาํสัญญากบั KTZ Ruby Hill Securities Company Limited เพ่ือให้
บริษัทดังกล่าวทําหน้าท่ี เป็นท่ีปรึกษาด้านการลงทุน  นายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และการค้า
หลกัทรัพย ์ทั้งท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศเมียนมาร์ (Yangon Stock 
Exchange หรือ YSX) และหลกัทรัพยน์อกตลาดหลักทรัพย ์(OTC) สัญญามีอายุ 2 ปี และสามารถ 
ขยายเวลาออกไปไดต้ามการตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยท่ีบริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในอตัรา 
ท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
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รายการกบัคู่สญัญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ  
19.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตาม

สัญญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคาร และอุปกรณ์สาํนกังาน ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการใน
อนาคตดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัท่ี 
 31 มนีาคม   31 ธันวาคม   31 มนีาคม   31 ธันวาคม 
 2561  2560  2561  2560 

ภายใน 1 ปี 2.8 3.4 1.9 2.3 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 0.3 - 0.2 
รวม 2.8 3.7 1.9 2.5 

20. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจหรือภูมศิาสตร์ 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี           
31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย : พนับาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2561 
   ธุรกิจ  ธุรกิจ   
 ธุรกิจ  หลักทรัพย์  การลงทุน   
 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืน  ๆ  งบการเงินรวม 
รายไดจ้ากภายนอก 7,257  2,438 (32,702) (23,007) 
รายไดท้ั้งส้ิน 7,257  2,438 (32,702) (23,007) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 7,257  (9,442)  (32,702) (34,887) 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม       14 
รายไดอ้ื่น       1,517 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร       (18,271) 
ภาษีเงินได ้– รายได ้      9,687 

ขาดทุนสุทธิ        (41,940) 
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(หน่วย : พนับาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม 2560 
   ธุรกิจ  ธุรกิจ   
 ธุรกิจ  หลักทรัพย์  การลงทุน   
 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืน  ๆ  งบการเงินรวม 
รายไดจ้ากภายนอก 10,985  18,806 213,868 243,659 
รายไดท้ั้งส้ิน 10,985  18,806 213,868 243,659 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 10,985  5,683  213,868 230,536 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม       14 
รายไดอ้ื่น       803 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร       (32,091) 
ภาษีเงินได ้– ค่าใชจ่้าย      (37,866) 

กาํไรสุทธิ        161,396 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับาท) 

 ธุรกิจ  ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจการลงทุน  ธุรกิจบริหาร  สินทรัพย์   
 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืน  ๆ  สินทรัพย์  ทีไ่ม่ได้ปันส่วน  งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน            

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 1,353,651 49,012 1,299,792 24,551 452,513 3,179,519 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,355,344 60,067 1,390,129 24,537 382,039 3,212,116 

21. การบริหารความเส่ียง 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทั 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 18/2549 เร่ือง “การดาํรงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิ” กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์าํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการ
ใดๆ ไม่นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาท และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใด  ๆ
ไม่นอ้ยกวา่ 25 ลา้นบาทและไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั เวน้แต่
เป็นกรณีท่ีบริษทัไดห้ยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทดงักล่าว และไดมี้หนังสือแจง้
ความประสงค์ดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ให้บริษทั
ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ ตามท่ีกาํหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 
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นอกจากน้ี ตามขอ้บงัคบัสมาชิกของสาํนกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สาํนกัหักบญัชี”) หมวด 300 
“สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของสมาชิกสามญั” กาํหนดให้สมาชิกสามญัตอ้งมีส่วนของเจา้ของไม่นอ้ย
กวา่ 100 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกท่ีทาํธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพนัธ์ 

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิและส่วนของเจา้ของตามเกณฑด์งักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้หยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว 
(ดูหมายเหตุขอ้ 1) 

ตั้ งแต่วันท่ี  2 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น 
ท่ีปรึกษาการลงทุน โดยบริษทัตอ้งดาํรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภาพคล่องอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสอง
อยา่งรวมกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กธ.4/2557 เร่ือง การดาํรง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีไดรั้บใบอนุญาตเฉพาะบางประเภทธุรกิจ  

อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัสามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดสู้งกวา่เกณฑด์งักล่าว 

บริษทัย่อย 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี  กน .20/2552 เร่ือง “การดํารง 
ความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดัการ” กาํหนดใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล ซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ ดาํรงส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทน.42/2552 เร่ือง “การทาํประกนัภยัความรับ
ผิดของบริษัทจัดการและข้อกาํหนดสําหรับบริษัทจัดการในการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน” 
กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และ
บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ มีระดบัเตือนภยัอยู่ท่ี 30 ลา้นบาท 30 
ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัได้
ตามที่กาํหนด บริษทัจะตอ้งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งแผนปรับปรุงเพ่ือใหมี้ส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ระดบัเตือนภยัดงักล่าว  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 โซลาริสมีขาดทุนเกินทุนจาํนวน 34.36 ลา้นบาท ซ่ึงตํ่ากว่าระดบัเตือนภยัท่ี
กําหนด ทั้งน้ี เมื ่อวนัท่ี  15 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของโซลาริสมีมติพิเศษให้บริษัท
ดาํเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั ทั้ งน้ีการเพ่ิมทุนเพ่ือให้มีเงินทุนเพียงพอตามหลกัเกณฑ์ ของ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ในเร่ืองการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 
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เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้อกประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กธ. 3/2561 เร่ืองการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการ
กองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย ์และการจดั
จาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัใน
วนัท่ี  1 เมษายน 2561 ประกาศดงักล่าวกาํหนดให้ โซลาริสจะตอ้งดาํรงเงินกองทุนสามส่วนคือดาํรงส่วนของผู ้
ถือหุ้นไม่ตํ่ากว่า 20 ลา้นบาท  ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องไม่ตํ่ากว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประกอบธุรกิจโดยเฉล่ียในรอบ 3 เดือนต่อปี และดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ซ่ึงจะมีผลใหโ้ซลาริสตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวเม่ือประกาศมีผลบงัคบัใช ้

22. การโอนธุรกิจ 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยบริษทัไดรั้บค่าตอบแทนสําหรับการโอน
ธุรกิจรวมเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท เม่ือส้ินสุดปี 2554 บริษทัรับรู้ค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจ
ครบทั้ ง 500 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทร่วมสามารถทํากาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและ 
ค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

บริษัทรับรู้กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บุคคลภายนอกในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” 
ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่าวเป็นรายได ้เม่ือบริษทั 
มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง และเม่ือบริษทัร่วมคาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขายสินทรัพย ์
ท่ีรับโอนจากบริษทัออกไปใหก้บับุคคลภายนอก  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่
บริษทัร่วมเพ่ิมเติมเป็นจาํนวนเงิน 0.01 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้คงเหลือ
เป็นจาํนวนเงิน 148.27 ลา้นบาท และ 148.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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23. การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว 

   หน่วย : บาท 
งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน/ 
หนีสิ้นทางการเงนิ 

มูลค่ายุตธิรรม ลําดบัช้ันมูลค่า
ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ 
ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 31 มนีาคม  

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินลงทุน     
หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

202,754,273 245,972,314 1 ราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 27,134,313 27,024,289 2 อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ 
รอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 566,898,405 599,810,912 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ ณ ส้ิน
วนัรอบระยะเวลารายงาน 

หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย    
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

3,699,412 4,425,246 1 ราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

หน่วย : บาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ/ 
หนีสิ้นทางการเงนิ 

มูลค่ายุตธิรรม ลําดบัช้ันมูลค่า
ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ 
ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 31 มนีาคม  

2561 
31 ธันวาคม 

2560 
สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินลงทุน     
หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

202,754,273 245,972,314 1 ราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

ตราสารหน้ี - หุ้นกูภ้าคเอกชน 27,134,313 27,024,289 2 อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด 
ตราสารหน้ีไทย ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ 
รอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 597,204,384 638,866,087 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ ณ ส้ิน
วนัรอบระยะเวลารายงาน 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

3,699,412 4,425,246 1 ราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
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24. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
24.1 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติใหบ้ริษทัใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนเงิน

ลงทุนในหุน้สามญับริษทัเงินทุน แอ๊ดวานซ์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มูลค่ารวมทั้งส้ิน 25 ลา้นบาท 

24.2 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 บริษทั ไดท้าํการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนโซลาริส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยจาํนวน 8,000,000 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 82.80 ลา้นบาท  
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท โดยบริษทัย่อยจะทาํการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 125.40 ลา้นบาท 
เป็น 205.40 ลา้นบาท ซ่ึงจะมีผลทาํให้บริษทัย่อยสามารถดาํรงส่วนของเจา้ของไดต้ามท่ีประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

24.3 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 
จากกาํไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2561 

25. การอนุมตัใิห้ออกงบการเงนิ 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 


