บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริษทั
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ทั มหาชนจํากัด เมื่อ
วันที่ 8 สิ งหาคม 2537 และได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”)
เมื่ อวันที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อยู่จดทะเบี ยนที่ ช้ นั 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ ต้ ีสแควร์ ถนนสี ลม
บางรัก กรุ งเทพฯ 10500
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์
การเป็ นที่ปรึ กษาทางการลงทุน
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
การซื้อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเตอร์เนต
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิ จและลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์ประเภทบัญชี มาร์ จิ้นให้แก่ บริ ษทั
หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ในการพัฒนาธุ รกิ จหลักทรั พย์ร่วมกัน และบริ ษ ทั ได้หยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์และธุ รกิ จสัญญาซื้ อขาย
ล่ วงหน้าเป็ นการชั่วคราว ตั้งแต่ ว นั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสื ออนุ ม ัติของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.701/2552 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้
ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์และธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าไปจนถึ งวันที่ 30 เมษายน 2556
ตามหนังสื ออนุ มตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.474/2554
ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริ ษทั ได้ยนื่ ขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนตามใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนตามหนังสื อที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป
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นอกจากนี้ บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่ มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไปจนถึง
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ตามหนังสื ออนุ มตั ิ ของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยที่ บสช.0020/2558
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558
เมื่ อวันที่ 4 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่ มประกอบธุ รกิ จนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามหนังสื ออนุ มตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0005/2559
เมื่ อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่ มประกอบธุ รกิ จนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามหนังสื ออนุ มตั ิ ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0004/2560
ในปั จจุบนั ธุ รกรรมส่ วนใหญ่เป็ นการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนและอาจมีการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ที่ไม่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยดังนี้
1. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด (“โซลาริ ส”) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด (“ลุมพินี”) ประกอบกิจการในประเทศไทย บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อประกอบธุ รกิจประเภทรับซื้ อ รับโอน และรับจ้างบริ หาร สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบัน
การเงิน หรื อ สิ นทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ เลิก หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการธนาคารพาณิ ชย์ ธุ รกิ จเงิ นทุ น ธุ รกิ จเครดิ ตฟองซิ เอร์ ตลอดจนถึ งหลักประกันของ
สิ นทรัพย์น้ นั เพื่อนําไปบริ หารพัฒนาหรื อจําหน่ายจ่ายโอนต่อไป
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โซลาริ สมีขาดทุนสุ ทธิ 124.09 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โซลาริ สมี ขาดทุ นสะสมจํานวน 151.03 ล้านบาท และขาดทุ นเกิ นทุ นจํานวน 25.63 ล้านบาท ทั้งนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่ อง “การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ของบริ ษทั จัดการ”กําหนดให้บริ ษทั จัดการดํารงส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยที่ 30 ล้านบาท ใน
กรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนในระดับเตือนภัยได้ตามที่ กาํ หนด บริ ษทั จัดการจะต้อง
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รวมทั้งแผนปรับปรุ ง
เพื่อให้มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โซลาลิส มีขาดทุนเกินทุน
จํานวน 25.63 ล้านบาท ซึ่ งตํ่ากว่าระดับเตือนภัยที่กาํ หนด ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของโซลาริ ส
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ฝ่ายจัดการดําเนินการแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์สาํ หรับส่ วนของเจ้าของที่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยที่ 30 ล้านบาท ทั้งนี้ การดําเนิ นงานของ
โซลาริ สในอนาคตจึงขึ้นอยู่กบั แนวทางในการดําเนิ นการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ จะมีหนังสื อแจ้งให้โซลาริ สทราบต่อไป (ดูหมายเหตุขอ้ 19 และข้อ 33.1)
ดังนั้น บริ ษทั ย่อยมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั
2.

เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.1 บริ ษทั จัดทําบัญชี เป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2 บริ ษทั จัดทํางบการเงินนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทย โดยกําหนดรู ปแบบการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง “การนําเสนองบการเงิ น” และวิธี ปฏิ บ ัติทางการบัญชี ที่ รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ที่ สธ. 22/2559
ลงวัน ที่ 2 มิ ถุน ายน 2559 เรื่ อง “แบบงบการเงิ น สําหรั บบริ ษ ทั หลักทรั พ ย์ (ฉบับที่ 2)” ซึ่ งมี ผล
บังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงิ นรวมและเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดังต่อไปนี้
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่ อบัญชี

จํานวนเงิน การแสดงรายการเดิม
การแสดงรายการใหม่
บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน
73,356,186 เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้าง 6,652,734 สิ นทรัพย์อื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
รับจากธุรกิจจัดการลงทุน
จากธุรกิจจัดการลงทุน
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างจ่ายจาก
756,192 หนี้สินอื่น
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างจ่ายจาก
ธุรกิจจัดการลงทุน
ธุรกิจจัดการลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
20,992,268 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่ อบัญชี
กําไรจากเงินลงทุน

จํานวนเงิน การแสดงรายการเดิม
บาท
36,581,389 กําไรจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยและเงินปั นผล

20,577,914

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและ
การสื่ อสาร

8,885,000
11,293,026
10,088,997
2,710,629

การแสดงรายการใหม่

กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือ
ทางการเงิน
ดอกเบี้ยและเงินปันผล กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือ
ทางการเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร ค่าใช้จ่ายอื่น
สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายอื่น
และการสื่ อสาร

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่ อบัญชี
เงินฝากสถาบันการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

จํานวนเงิน การแสดงรายการเดิม
การแสดงรายการใหม่
บาท
50,356,186 เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน
14,268,110 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่ อบัญชี
กําไรจากเงินลงทุน

จํานวนเงิน การแสดงรายการเดิม
บาท
14,414,807 กําไรจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยและเงินปั นผล

156,925,258

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและ
การสื่ อสาร

6,600,000
6,192,708
8,003,302
1,216,831

การแสดงรายการใหม่

กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือ
ทางการเงิน
ดอกเบี้ยและเงินปันผล กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือ
ทางการเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร ค่าใช้จ่ายอื่น
สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายอื่น
และการสื่ อสาร

2.3 งบการเงิ น รวมสํ าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 และ 2559 ได้ร วมรายการของบริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด และบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด ซึ่ งในปี 2560
และ 2559 บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 ในบริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่ ง โดยได้ตดั รายการระหว่างกัน และ
ยอดคงเหลือที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างกันออกแล้ว
งบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังได้รวมส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม ซึ่งได้มา
จากงบการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด, บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
และบริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัดและสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังได้รวมส่ วนได้เสี ยใน
บริ ษ ัทร่ วม ซึ่ งได้ม าจากงบการเงิ น ของบริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด และบริ ษ ัท บี คอน
ออฟชอร์ จํากัด ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จํากัด แล้วทั้งจํานวนใน
เดือนธันวาคม 2559
นอกจากนั้น บริ ษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั พระโขนงแลนด์ จํากัด จํานวนเงิน 500 ล้านบาท
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวได้ทาํ สัญญาจํานําหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั เป็ นหลักประกันและ
บริ ษทั ได้รับหุ ้น บุ ริมสิ ทธิ ซ่ ึ งมี สิทธิ ในการออกเสี ยงร่ วมกัน กับผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ เพื่ อการควบคุ ม
ร่ วมกันในการดําเนิ นงานเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์ของบริ ษทั พระโขนงแลนด์ จํากัด ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ส่ง
ผูแ้ ทนเข้าไปเป็ นกรรมการโดยมีอาํ นาจร่ วมกันในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ดังกล่าว
เมื่ อวันที่ 6 กัน ยายน 2559 บริ ษทั ได้รับชําระหนี้ ตามตัว๋ แลกเงิ นครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วและ
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการถอนจํานําหุน้ สามัญและโอนหุ น้ บุริมสิ ทธิที่บริ ษทั ถือครองคืนแก่บริ ษทั พระโขนง
แลนด์ จํากัด รวมทั้งยกเลิกการแต่งตั้งผูแ้ ทนของบริ ษทั ในการเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ดังกล่าว
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วมีผลให้การควบคุมร่ วมกันดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง
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2.4 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษทั ต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์และ
หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้น ณ วันสิ้ นงวด รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการ
ประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้น
จริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสําหรับ
รอบบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่
มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินจํานวน 56 ฉบับที่จะมีผล
บังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
ซึ่ งได้ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ เกี่ ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั
งบการเงินของบริ ษทั เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หาร
ของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่
มีต่องบการเงินของบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้
เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
ค่านายหน้า
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้ ณ วันที่ที่เกิดรายการ
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนี ยมถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ส่ วนรายได้ค่าบริ การถือเป็ นรายได้ตามอัตราส่ วน
ของงานที่ทาํ เสร็ จตามที่ระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยจากเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ยถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่ มีความไม่แน่ น อนในการเรี ยกเก็บเงิ น ต้น และ
ดอกเบี้ยบริ ษทั จึงหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง
กรณี ดงั ต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
1) ลูกหนี้ทวั่ ไปที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้
2) ลูกหนี้ ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่ งค้างชําระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอ่ นชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดั เจนและ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะได้รับชําระหนี้ท้ งั หมด
4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา
5) ลูกหนี้อื่นที่คา้ งชําระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ณ วันที่เกิดรายการ
ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ยจากเงิ น ลงทุ น ถื อเป็ นรายได้ต ามเกณฑ์คงค้าง เงิ น ปั น ผลจากเงิ น ลงทุ น ถื อเป็ นรายได้
เมื่อมีการประกาศจ่าย
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ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 การรับรู ้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
ั ชี เงินสดและการซื้ อขาย
บริ ษทั บันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั เพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์บญ
หลักทรัพย์ในระบบเครดิ ตบาลานซ์เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั เพื่อการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั และ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ได้ตดั รายการดังกล่าวออกทั้งด้านสิ นทรัพย์
และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นของบริ ษทั เท่านั้น
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย์ เงินฝากประจําที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน
ตัว๋ เงินประเภทเผื่อเรี ยก และตัว๋ เงินที่มีวนั ถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรื อน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา
ซึ่งเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เพื่ อค้าแสดงตามมู ลค่ ายุติ ธรรม บริ ษ ัทบันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่าของ
หลักทรัพย์เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายทั้งที่ถือไว้เป็ นเงินลงทุนชัว่ คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดงั กล่าวในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
จนกระทัง่ จําหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ปี และที่จะถือไว้จนครบกําหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
การตัดจําหน่ ายบัญชีส่วนเกิน/ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ใช้อตั ราดอกเบี้ยแท้จริ งซึ่ งจํานวนที่
ตัดจําหน่ายนี้จะแสดงเป็ นรายการปรับกับรายได้ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงตาม
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
กําไรและขาดทุนที่เกิ ดขึ้นจากการจําหน่ ายเงินลงทุน คํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และ
บันทึกอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย และเงินลงทุนทัว่ ไป
จะบันทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มู ล ค่ ายุติ ธ รรมของหลัก ทรั พ ย์ใ นความต้อ งการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้ อ หลังสุ ด
ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่ วย
ลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ คาํ นวณ
โดยใช้อตั ราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุ ดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
4.6 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสี ย
4.7 ลูกหนี้และเจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ ที่เกิดจากการชําระราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านสํานักหักบัญชีของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในแต่ละวัน รวมถึงเงินที่นาํ ไปวางเป็ นประกันกับสํานักหักบัญชีแสดงเป็ น
ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ สาํ นักหักบัญชี ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่ อง “แบบงบการเงินสําหรับ
บริ ษทั หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)”
4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ ซ้ื อหลักทรัพย์
และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าด้วยเงินสด ลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้
ซื้ อหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าด้วยเงินสดเป็ นบัญชีที่ลูกหนี้ จะต้องชําระราคาค่าซื้ อหลักทรัพย์
ให้บริ ษทั ภายใน 3 วันทําการและชําระราคาค่าซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริ ษทั ภายใน 1 วันทําการนับจาก
วันที่สงั่ ซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็ นบัญชีที่ลูกหนี้
สามารถกูย้ มื เงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ได้โดยต้องวางหลักประกันการชําระหนี้ ในอัตราที่ไม่ต่าํ กว่าอัตรา
ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกําหนด ลู กหนี้ อื่นรวมลูกหนี้ ซื้ อหลักทรั พ ย์และสัญ ญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชําระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดและลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างประนอมหนี้
หรื อผ่อนชําระ
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บริ ษทั ถือปฏิบตั ิในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขาย
ล่ วงหน้าโดยการประเมิ น ฐานะลู กหนี้ แต่ ละรายและลู กหนี้ โดยรวม ประกอบกับการพิ จารณา
ตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ตามลําดับ
ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ ยงและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าํ ประกัน
บริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี้เมื่อหนี้น้ นั มีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรื อมีโอกาส
ที่ ลูกหนี้ จะชําระเงินต้นและดอกเบี้ ยคื นไม่ครบจํานวน บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการ
ประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ ยงในการเรี ยกชําระและมูลค่าของหลักทรัพย์
ที่ใช้ค้ าํ ประกัน และตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเมื่อหนี้น้ นั มีหลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรื อมีโอกาสที่จะ
ได้รับชําระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริ ษทั ถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) มูลหนี้จดั ชั้นสู ญ หมายถึง
1) มูลหนี้ ของลูกหนี้ ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชําระหนี้ และบริ ษทั
ได้ดาํ เนินการจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
2) มูลหนี้ที่บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาปลดหนี้ให้
ข)

มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้ เฉพาะส่ วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ ที่เข้าลักษณะ
ดังนี้
1) ลูกหนี้ทวั่ ไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้
2) ลูกหนี้ผอ่ นชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างชําระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอ่ นชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดั เจน
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะได้รับชําระหนี้ท้ งั หมด

ค)

มูลหนี้ จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้
ที่เข้าลักษณะตาม ข)

ทั้งนี้ บริ ษทั ตัดจําหน่ ายลูกหนี้ จดั ชั้นสู ญออกจากบัญชี ทนั ทีที่พบรายการลูกหนี้ จดั ชั้นสู ญดังกล่าว
และตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จดั ชั้นสงสัยทั้งจํานวน
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4.9 ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี

การด้อยค่า
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ที่ทาํ ให้สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า
หรื อไม่ หากบริ ษ ัท พบว่ามี ขอ้ บ่ งชี้ ดังกล่ าว บริ ษ ทั จะประมาณมู ลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคื น ของ
สิ นทรัพย์น้ ัน หากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะรับรู ้
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหน่ายส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ คํานวณโดยการเปรี ยบเทียบ
จากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.10 สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์จดั เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขาย
มิใช่ มาจากการใช้สินทรัพย์น้ ันต่อไป และสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพ
ปั จจุบนั
สิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่ อขายประกอบด้วยอสังหาริ มทรั พย์ ซึ่ งแสดงด้วยราคาทุ นหรื อมู ลค่ ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการ
จําหน่าย
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4.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ดังนี้
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

5 ปี

สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนที่ อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนประกอบด้วยค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต
รอตัดจ่าย บริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นประจําทุกปี และเมื่อใดก็ตามที่มี
ข้อบ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นอาจด้อยค่า และตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
4.12 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นภาระของบริ ษทั จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ มีต่อบุ คคลภายนอก เช่ น ยอดดุลสุ ทธิ เจ้าหนี้ ลูกค้าที่ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
4.13 สัญญาเช่าระยะยาว
4.13.1 สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่
กับ ผูใ้ ห้เช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ค่ าเช่ าที่ เกิ ดขึ้ นจากสัญญาเช่ าดังกล่ าวจึ งรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามอายุของสัญญาเช่า
4.13.2 สัญญาเช่าการเงิน
สั ญญาเช่ าซึ่ งบริ ษ ัทได้รั บโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ ของการเป็ นเจ้าของ
สิ นทรัพย์ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน บริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์
ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้ สินที่จะต้องจ่าย
ค่า เสื่ อมราคาของสิ น ทรั พ ย์ที่ เช่ าคํานวณโดยวิ ธี เส้ น ตรงตามสั ญ ญาเช่ า ดอกเบี้ ยหรื อ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา
ดอกเบี้ ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่ อมราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
4.14.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่ งเป็ นแผนการจ่ายสมทบตามที่กาํ หนดไว้
สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
และมีการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.14.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่
พนักงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของ
บริ ษทั โดยคํานวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่ งเป็ นการประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยคํานวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงาน
และปั จจัยอื่นๆ ทั้งนี้ อตั ราคิดลดที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงานอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล กําไรหรื อขาดทุนจากการ
เปลี่ ยนแปลงประมาณการจะรั บรู ้ เป็ นรายการกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของพนักงานจะบันทึ กในงบกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ เพื่ อ กระจายต้น ทุ น ดังกล่ าวตลอด
ระยะเวลาของการจ้างงาน
4.14.3 การลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ตน้ ทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ในรู ปการลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทนที่สะสมได้ เมื่อพนักงานให้บริ การ
ซึ่ งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิ ทธิ การลางานที่ยงั ได้รับค่าตอบแทนในอนาคต โดยวัดมูลค่า
ของต้นทุ นดังกล่าวตามจํานวนซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายเพิ่มเนื่ องจากมี สิทธิ ที่
พนักงานยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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4.15 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ ประมาณการหนี้ สิ นในงบการเงิ น เมื่ อสามารถประมาณมูลค่าหนี้ สินนั้น
ได้อย่างน่ าเชื่ อถื อและเป็ นภาระผูกพันในปั จจุ บนั ซึ่ งมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่จะทําให้บริ ษ ทั
สู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว
4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
4.16.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั คือ จํานวนภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของ
ภาครัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
4.16.2

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินกับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ใช้ในการคํานวณ
กําไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทุกรายการ และรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับ
ผลแตกต่ างชั่วคราวเท่ าที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรทางภาษี จะมี จาํ นวนเพียงพอ
ที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
ในรายงาน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกปรับลดลง เมื่อกําไรทางภาษีที่จะ
นํามาใช้ประโยชน์ ลดลง การกลับรายการจะทําเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บางส่ วนหรื อทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการค่าความนิยม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ย
อัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อใน
งวดที่คาดว่าจะจ่ายชําระหนี้ สินภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คาดได้
ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
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รายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั จะหักกลบกันได้เมื่อบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวมาหักกลบกัน
และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งใจจะชําระหนี้ สินดังกล่าวด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับ
ชําระสิ นทรัพย์และหนี้ สินในเวลาเดียวกันและทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยแสดงรายการค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เงิ น ได้ห รื อ รายได้ภ าษี เงิ น ได้
ที่เกี่ยวข้องกับกําไรหรื อขาดทุนไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายการภาษีเงินได้ใน
งวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไป
ยังองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่างงวด
4.17 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับงวดด้วยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหว่างงวด
ทั้งนี้ ในระหว่างงวด บริ ษทั ไม่มีตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญเพื่อคํานวณกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น
ปรับลด
4.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ด
รายการ และแปลงค่าสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินที่ เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการกําไร
และขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศเมื่ อมี การชําระเงิ นหรื อที่ เกิ ดจากการแปลงค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.19 การบริ หารความเสี่ ยงและการป้องกันความเสี่ ยง
เครื่ องมื อทางการเงินที่ แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และเงินลงทุน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการ
ได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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4.20 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั
หรื ออยู่ภ ายใต้ความควบคุ มของบริ ษ ัทไม่ ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภ ายใต้การควบคุ ม
เดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุ ้น และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนกิจการที่เป็ นบริ ษทั
ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและ
บุคคลซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิ จารณาความสัมพันธ์ ระหว่างบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษ ทั แต่ ละรายการ
บริ ษทั คํานึงถึงเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.21 การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้อง
อาศัยดุ ลยพิ นิ จหลายประการในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อ
สมมติฐาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
4.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่
เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินรายการใดรายการหนึ่ ง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่
วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี้ ใช้ตามเกณฑ์
ตามที่กล่าว
นอกจากนี้ การวัดมู ลค่ ายุติ ธรรมได้จ ัดลําดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่ ง
ตามลําดับขั้นของข้อมู ลที่ สามารถสั งเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมู ลที่ ใช้ว ดั มู ลค่ า
ยุติธรรม ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
- ระดับ ที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาด (ไม่ ต ้อ งปรั บ ปรุ ง) ที่ มี ส ภาพคล่ อ งสําหรั บ
สิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
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- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์
นั้นหรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับที่ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้น
ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า *
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

342,458,733 389,320,536
(12,137,303) (12,954,955)
330,321,430 376,365,581

324,854,543
(12,136,303)
312,718,240

360,930,111
(12,261,955)
348,668,156

(* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าไม่ตอ้ งแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมจํานวน 12.14 ล้านบาท และ 12.95 ล้านบาท ตามลําดับ และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 12.14 ล้านบาท และ 12.26 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั ต้องส่ งคืนเมื่อลูกค้าทวงถาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกค้าธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทบัญชี เงินสดจํานวน 428 บัญชี และ
446 บัญชี ตามลําดับ ที่โอนไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 34) ยังไม่ได้นาํ ส่ ง
สัญญาเปิ ดบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด โดยลูกค้าดังกล่าวมีเงินฝาก
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์จาํ นวน 4.31 ล้านบาท และ 4.43 ล้านบาท ตามลําดับ และหุ ้นมูลค่า 152.67 ล้านบาท
และ 130.06 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ต าม เมื่ อ ลู ก ค้าดังกล่ าวได้นําส่ งสั ญ ญาเปิ ดบัญ ชี ซ้ื อ ขาย
หลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด แล้ว บริ ษทั จะโอนทรัพย์สินของลูกค้ารายที่นําส่ ง
สัญญากลับไปฝากยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัดต่อไป
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6.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพ ย์
บริ ษทั มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
4,821,854

ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินคดี
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (ดูหมายเหตุขอ้ 7)
รวม

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

62,654,566
67,476,420
(62,654,566)
4,821,854

บริ ษทั ได้จดั ชั้นลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เรื่ องการจัด ทําบัญ ชี เกี่ ยวกับ ลู ก หนี้ ด้อ ยคุ ณ ภาพของบริ ษ ัท
หลักทรัพย์ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2543 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสื อที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2544 ดังนี้

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่า
มาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ย มูลค่ าลูกหนีธ้ ุรกิจ
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ย มูลค่ าลูกหนีธ้ ุรกิจ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
และดอกเบีย้ ค้ างรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ ค้ างรับ - สุ ทธิ และดอกเบีย้ ค้ างรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ ค้ างรับ - สุ ทธิ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,821,854
4,821,854
62,654,566
62,654,566

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

-

62,654,566
67,476,420

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

4,821,854
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มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหนี้จดั ชั้นสงสัย (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ) แยกตาม
อายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
รวม

7.

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
62,654,566
62,654,566
62,654,566
62,654,566

ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 6)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
62,654,566
58,607,306
4,047,260
62,654,566
62,654,566
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8.

เงินลงทุน
8.1 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนได้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาตามบัญชี
ยุตธิ รรม ราคาตามบัญชี
ยุตธิ รรม
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน 277,495,814 245,972,314
99,240,748
ตราสารหนี้ - หุ น้ กูภ้ าคเอกชน
25,309,476
27,024,289
25,373,346
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
693,381,940 599,810,912 696,546,890
รวม
996,187,230 872,807,515 821,160,984
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
(18,379,715)
(1,156,103)
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
(105,000,000)
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
872,807,515 872,807,515 820,004,881
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
7,351,996
4,425,246
76,893,631
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(2,926,750)
211,433,781
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
4,425,246
4,425,246 288,327,412
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงิน
23,191,912
23,191,912
73,356,186
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 23,191,912
23,191,912
73,356,186
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
338,032,114 262,401,202 353,533,014
หุน้ บุริมสิ ทธิ
125,000
125,000
125,000
รวม
338,157,114 262,526,202 353,658,014
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
(75,630,912)
(53,368,283)
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
262,526,202 262,526,202 300,289,731
รวมเงินลงทุน
1,162,950,875 1,162,950,875 1,481,978,210

90,274,004
26,824,556
702,906,321
820,004,881
820,004,881
288,327,412
288,327,412
73,356,186
73,356,186
300,164,731
125,000
300,289,731
300,289,731
1,481,978,210
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาตามบัญชี ยุตธิ รรม ราคาตามบัญชี
ยุตธิ รรม
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน 277,495,814
ตราสารหนี้ - หุ น้ กูภ้ าคเอกชน
25,309,476
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
651,381,940
รวม
954,187,230
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
(16,692,044)
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
(25,632,496)
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
911,862,690
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
7,351,996
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(2,926,750)
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
4,425,246
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
338,032,114
หุน้ บุริมสิ ทธิ
125,000
รวม
338,157,114
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
(75,630,912)
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
262,526,202
รวมเงินลงทุน
1,178,814,138

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

91,388,221
25,373,346
646,863,367
763,624,934
(1,330,206)
762,294,728

82,339,254
26,824,556
653,130,918
762,294,728
762,294,728

4,425,246
4,425,246

76,893,631
211,433,781
288,327,412

288,327,412
288,327,412

50,356,186
50,356,186

50,356,186
50,356,186

-

262,401,202 353,533,014 300,164,731
125,000
125,000
125,000
262,526,202 353,658,014 300,289,731
(53,368,283)
262,526,202 300,289,731 300,289,731
1,178,814,138 1,401,268,057 1,401,268,057

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนของหลักทรัพย์หนึ่ งจากหลักทรัพย์
เผื่อขายเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า เนื่ องจากบริ ษทั มีความประสงค์จะขายเงินลงทุนดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล้
ซึ่ งการโอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุ นดังกล่ าวทําให้เกิ ดกําไรจากการโอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุ นจาก
เงินลงทุนเผือ่ ขายเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้า จํานวน 180.56 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าซึ่ งแสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมสําหรับเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตัว๋ แลกเงินที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไว้จาํ นวน 105.00 ล้านบาท มีผลทําให้บริ ษทั ตั้ง
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตัว๋ แลกเงินที่ออกโดยบริ ษทั ย่อยจํานวน 25.63
ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูหมายเหตุ ข้อ 9)
8.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินตามอายุคงเหลือของสัญญามีดงั นี้

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
-

รวม
บาท
23,191,912
23,191,912

ไม่ เกิน 1 ปี
บาท
73,356,186
73,356,186

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
-

รวม
บาท
73,356,186
73,356,186

ไม่ เกิน 1 ปี
บาท
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
-

รวม
บาท
-

ไม่ เกิน 1 ปี
บาท
50,356,186
50,356,186

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
-

รวม
บาท
50,356,186
50,356,186
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8.3 กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่รับรู ้ในส่ วนของเจ้าของ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
175,028,622
(6,347,606) 175,028,622
(6,347,606)

ยอดยกมาต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการปรับปรุ งภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
- จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายงวด

42,872,106 (45,344,056) 42,872,106 (45,344,056)
(33,801,686) 226,720,284 (33,801,686) 226,720,284
(180,558,845)
(180,558,845)
3,540,197 175,028,622
3,540,197 175,028,622

8.4 บริ ษทั มีเงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้

หุน้ สามัญ

9.

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
มูลค่ า
ค่ าเผื่อ
ราคาทุน/
มูลค่ า
ค่ าเผื่อ
ราคาตามบัญชี ยุตธิ รรม
การด้ อยค่ า ราคาตามบัญชี ยุตธิ รรม การด้ อยค่ า
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,808
879
6,929
7,808
845
6,963
7,808
879
6,929
7,808
845
6,963

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดังนี้
ชื่ อบริษทั

ประเภท
ธุรกิจ

งบการเงินรวม
ประเภท
ทุนชําระแล้ว
สิ ทธิการออกเสี ย ง
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้ เสี ย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ทีล่ งทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
ล้านบาท ล้านบาท ร้ อยละ
ร้ อยละ ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้ สามัญ
บริ ษทั เซนติเมนทัล
นําเข้า ส่ งออก
(ประเทศไทย) จํากัด
จัดจําหน่ายปลีก
และส่ งนํ้าหอมและ
เครื่ องสําอาง
หุน้ สามัญ
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
ธุรกิจด้านสุ ขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม หุน้ สามัญ

2,137.8

2,137.8

49.71

49.71

1,244.1

30.0

-

46.00

-

13.8

60.0

-

30.00

-

217.8
1,475.7

1,244.1

-

1,244.1

1,355.3

14.2

210.8
1,580.3

1,377.2

-

1,377.2
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ชื่ อบริษทั

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน โซลาริ ส จํากัด

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
ลุมพินี จํากัด

ประเภท
ธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภท
ทุนชําระแล้ว
สิ ทธิการออกเสี ย ง
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้ เสี ย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ทีล่ งทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
ล้านบาท ล้านบาท ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ให้บริ การจัดการ
กองทุนรวม
กองทุนส่ วนบุคคล
และกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
หุน้ สามัญ
รับซื้อ รับโอน
และรับจ้างบริ หาร
สิ นทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพของ
สถาบันการเงิน หุน้ สามัญ

125.4

125.4

100.00

100.00

173.1

173.1

(25.6)

98.8

25.0

25.0

100.00

100.00

25.0
(173.1)
25.0

25.0
(74.3)
123.8

24.5
(1.1)

24.5
123.3

2,137.8

49.71

49.71

1,355.3

1,377.2

-

46.00

-

13.8

-

30.00

-

217.8
1,475.7
1,500.7

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้ สามัญ 2,137.8
บริ ษทั เซนติเมนทัล
นําเข้า ส่ งออก
(ประเทศไทย) จํากัด
จัดจําหน่ายปลีก
และส่ งนํ้าหอมและ
เครื่ องสําอาง หุน้ สามัญ
30.0
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด ธุรกิจด้านสุ ขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม หุน้ สามัญ
60.0

1,244.1

1,244.1

-

1,244.1
1,367.9

14.2

210.8
1,580.3
1,579.2

-

1,377.2
1,500.5

ในเดื อ นสิ ง หาคม 2560 บริ ษ ัท ย่อ ยได้ฟ้ อ งผู อ้ อกตั๋ว แลกเงิ น รายหนึ่ งจํานวนเงิ น 105.00 ล้า นบาท
เนื่ องจากผูอ้ อกตัว๋ แลกเงินดังกล่าวไม่สามารถจ่ายคืนเงินเมื่อตัว๋ ครบกําหนด มีผลทําให้บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั
ค่าเผือ่ การด้อยค่าซึ่งแสดงในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สําหรับเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตัว๋ แลกเงินที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไว้ดงั กล่าวจํานวน 105.00 ล้านบาท มีผลให้
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมจํานวน 79.37 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตัว๋ แลกเงินที่ออกโดยบริ ษทั ย่อยจํานวน 25.63
ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ(ดูหมายเหตุขอ้ 8)
สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมมีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ล้านบาท
ล้านบาท
9,351.4
10,707.7
(6,744.5)
(8,272.5)
2,606.9
2,435.2
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

รายได้รวม
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิสาํ หรับงวด
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม

2560
ล้านบาท
1,889.2
(30.7)
(47.1)
-

2559
ล้านบาท
2,046.0
377.8
(2.6)
137.8

เมื่อวัน ที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน มีมติให้บ ริ ษ ทั ลงทุน ในหุ ้น สามัญ บริ ษ ทั
เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม มูลค่าเงินลงทุน 13.80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้น
สามัญจํานวน 138,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 46 ของทุน
ชําระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
เมื่ อ วัน ที่ 22 กุม ภาพัน ธ์ 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการลงทุน มี ม ติ ใ ห้บ ริ ษ ทั ลงทุน ในหุ ้น สามัญ
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม มูลค่าเงินลงทุน 217.80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้น
สามัญจํานวน 1,800,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 30 ของทุน
ชําระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
มีทุนชําระแล้ว 125.4 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ น้ สามัญ 22,800,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5.5 บาท ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษ ทั บริ ห ารสิ น ทรัพ ย์ ลุมพินี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยมีทุน
ชําระแล้ว 25.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 2,500,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้น ละ 10 บาท ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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10. ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

บาท

บาท

7,701,654
12,564,154
5,782,600
26,048,408

67,363
174,212
5,490,000
5,731,575

(166,080)
(3,844,600)
(4,010,680)

7,769,017
12,572,286
7,428,000
27,769,303

(5,317,684)
(10,343,042)
(2,417,966)
(18,078,692)
7,969,716

(1,097,041)
(1,194,764)
(1,396,716)
(3,688,521)

135,876
2,336,252
2,472,128

(6,414,725)
(11,401,930)
(1,478,430)
(19,295,085)
8,474,218

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

7,491,034
12,081,570
5,782,600
25,355,204

210,620
482,584
693,204

-

7,701,654
12,564,154
5,782,600
26,048,408

(4,189,016)
(8,812,740)
(1,261,446)
(14,263,202)
11,092,002

(1,128,668)
(1,530,302)
(1,156,520)
(3,815,490)

-

(5,317,684)
(10,343,042)
(2,417,966)
(18,078,692)
7,969,716
3,688,521
3,815,490
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

4,796,572
2,085,383
5,782,600
12,664,555

67,363
95,212
5,490,000
5,652,575

(166,080)
(3,844,600)
(4,010,680)

4,863,935
2,014,515
7,428,000
14,306,450

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์

(2,617,737)
(1,745,820)
(2,417,966)
(6,781,523)
5,883,032

(971,340)
(154,091)
(1,396,716)
(2,522,147)

135,876
2,336,252
2,472,128

(3,589,077)
(1,764,035)
(1,478,430)
(6,831,542)
7,474,908

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน

4,656,572
1,944,119
5,782,600
12,383,291

140,000
141,264
281,264

-

4,796,572
2,085,383
5,782,600
12,664,555

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์

(1,665,627)
(1,409,569)
(1,261,446)
(4,336,642)
8,046,649

(952,110)
(336,251)
(1,156,520)
(2,444,881)

-

(2,617,737)
(1,745,820)
(2,417,966)
(6,781,523)
5,883,032

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

2,522,147
2,444,881
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
และอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 11.6 ล้านบาท และ 9.5 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและ
อุปกรณ์ซ่ ึ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวจํานวน 1.6 ล้านบาท และ 1.1 ล้านบาท ตามลําดับ
11. สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตัวตน
อายุการให้
ประโยชน์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ประเภทการบริ หารสิ นทรัพย์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ไม่ทราบแน่นอน*

803,836

ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

3,320,548
464,109
100,000
141,674
4,830,167

อายุการให้
ประโยชน์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ประเภทการบริ หารสิ นทรัพย์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม
ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท

ไม่ทราบแน่นอน*

803,836

ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

3,320,548
464,109
134,992
4,723,485

งบการเงินรวม
รายจ่ าย
เพิม่ ขึน้
ตัดบัญชี

ตัดจําหน่ าย/ ยอดคงเหลือ
โอนออก
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท
บาท

บาท

บาท

-

-

-

803,836

10,050
10,050

(47,493)
(47,493)

-

3,320,548
464,109
100,000
104,231
4,792,724

งบการเงินรวม
รายจ่ าย
เพิม่ ขึน้
ตัดบัญชี

ตัดจําหน่ าย/ ยอดคงเหลือ
โอนออก
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท
บาท

บาท

บาท

-

-

-

803,836

(45,568)
(45,568)

-

3,320,548
464,109
100,000
141,674
4,830,167

100,000
52,250
152,250

47,493
45,568
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อายุการให้
ประโยชน์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

อายุการให้
ประโยชน์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม
ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท
3,320,548
1
3,320,549

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท
3,320,548
1
3,320,549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
รายจ่ าย
ตัดจําหน่ าย/ ยอดคงเหลือ
ตัดบัญชี
โอนออก
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท
บาท
บาท
บาท
-

-

-

3,320,548
1
3,320,549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายจ่ าย
ตัดจําหน่ าย/ ยอดคงเหลือ
เพิม่ ขึน้
ตัดบัญชี
โอนออก
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
-

-

-

3,320,548
1
3,320,549
-

* ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตรอตัดจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนเนื่ องจากใบอนุ ญาตดังกล่าวไม่มีวนั หมดอายุ และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่า
ใบอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุ ทธิ แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด

ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงิ นรวม บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยมี คอมพิ วเตอร์ ซ อฟท์แ วร์
จํานวนหนึ่ งซึ่งตัดบัญชีหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวมีจาํ นวน 7.54 ล้านบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มี
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ซ่ ึ งตัดบัญชีหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยราคาทุน ก่อนหักค่าตัด จําหน่ ายสะสม
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 0.02 ล้านบาท
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12. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

สิ นทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
สิ นทรัพย์อื่น
ขาดทุนทางภาษีสะสม
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

205,960
56,328,606
6,304,700
10,357
22,733,222
85,582,845

211,285
26,983,118
390,866
2,112,743
10,357
5,754,969
22,744,602
58,207,940

205,960
56,328,606
6,304,700
10,357
62,849,623

36,474,937
885,049
664,110
38,024,096
47,558,749

1,940,204
43,757,155
73,050
910,905
46,681,314
11,526,626

36,474,937
1,820,971
885,049 43,757,155
73,050
664,110
664,110
38,024,096 46,315,286
24,825,527 (17,082,196)

211,285
26,983,118
2,028,330
10,357
29,233,090

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
สิ นทรัพย์อื่น
ขาดทุนทางภาษีสะสมของบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

211,285
26,983,118
390,866
2,112,743
10,357
5,754,969
22,744,602
58,207,940

(5,325)
29,345,488
(390,866)
4,191,957
(5,754,969)
(11,380)
27,374,905

1,940,204
43,757,155
73,050
910,905
46,681,314
11,526,626

34,534,733
(73,050)
(246,795)
34,214,888
(6,839,983)

(42,872,106)
(42,872,106)
42,872,106

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท
205,960
56,328,606
6,304,700
10,357
22,733,222
85,582,845
36,474,937
885,049
664,110
38,024,096
47,558,749
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ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์อื่น
ขาดทุนทางภาษีสะสมของบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื่ อขายล่วงหน้า
กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของพนักงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

216,610
29,512,066
312,996
1,678,667
1,586,901
10,357
14,567,337
22,756,013
70,640,947

(5,325)
(2,528,948)
77,870
434,076
(8,812,368)
(11,411)
(10,846,106)

(1,586,901)
(1,586,901)

211,285
26,983,118
390,866
2,112,743
10,357
5,754,969
22,744,602
58,207,940

2,542,644
470,490
848,850

(602,440)
(397,440)
62,055

43,757,155
-

1,940,204
43,757,155
73,050
910,905

32,330
3,894,314
66,746,633

(32,330)
(970,155)
(9,875,951)

43,757,155
(45,344,056)

46,681,314
11,526,626

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
สิ นทรัพย์อื่น

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

211,285
26,983,118
2,028,330
10,357
29,233,090

(5,325)
29,345,488
4,276,370
33,616,533

-

205,960
56,328,606
6,304,700
10,357
62,849,623

1,820,971
43,757,155
73,050

34,653,966
(73,050)

(42,872,106)
-

36,474,937
885,049
-

664,110
46,315,286
(17,082,196)

34,580,916
(964,383)

(42,872,106)
42,872,106

664,110
38,024,096
24,825,527
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ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

216,610
29,512,066
1,599,536
1,586,901
10,357
32,925,470

(5,325)
(2,528,948)
428,794
(2,105,479)

(1,586,901)
(1,586,901)

211,285
26,983,118
2,028,330
10,357
29,233,090

2,537,872
470,490

(716,901)
(397,440)

43,757,155
-

1,820,971
43,757,155
73,050

632,055
3,640,417
29,285,053

32,055
(1,082,286)
(1,023,193)

43,757,155
(45,344,056)

664,110
46,315,286
(17,082,196)

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 82.76 ล้านบาท
และ 89.25 ล้านบาท ตามลําดับ ที่คาดว่าจะไม่สามารถนําผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้ซ่ ึงจะหมดอายุภายใน 5 ปี
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้มีการทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี และได้ปรั บลดรายการสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชี จาํ นวน 5.86 ล้านบาท
เนื่ องจากบริ ษทั ประมาณการว่าจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตที่เพียงพอต่อการนําผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้
ประโยชน์ในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 58.11 ล้านบาท
และ 16.49 ล้านบาท ตามลําดับ ที่คาดว่าจะไม่สามารถนําผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้ซ่ ึงจะหมดอายุภายใน 5 ปี
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13. สิ นทรัพ ย์ อื่น

ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าบํารุ งรักษาจ่ายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
เงินมัดจําอื่น
ภาษีเงินได้รอรับคืน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์
ในประเทศเมียนมาร์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าธรรมเนียมศาลของกองทุน
ที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
154,009
504,843
127,418
182,381
87,111
98,005
109,389
109,389
319,167
313,332
936,001
1,130,628
11,743,758 10,559,626

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
152,103
503,425
127,418
182,381
109,389
109,389
94,546
89,131
589,251
783,878
2,479,054
2,361,201

48,771,900
13,440,792

53,488,200
-

48,771,900
-

53,488,200
-

455,085
76,144,630

702,397
67,088,801

324,014
52,647,675

311,513
57,829,118

14. เงินกู้ยืมอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื อื่นดังต่อไปนี้

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ) ต่ อปี
เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ มื อื่น

3.90 - 4.00

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ) ต่ อปี
เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ มื อื่น

3.45 - 3.60

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ จี่ ะครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
675,908,797
675,908,797

-

-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ จี่ ะครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
467,778,822
467,778,822

-

-

รวม
บาท
675,908,797
675,908,797

รวม
บาท
467,778,822
467,778,822
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15. ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
การลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทน

10,544,435
1,022,857
11,567,292

6,896,312
1,008,332
7,904,644

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
8,193,231
487,824
8,681,055

5,480,726
469,587
5,950,313

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี โ ครงการผลประโยชน์ ข องพนัก งานหลังออกจากงานตามพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองแรงงานและตามระเบี ยบการเกษี ยณอายุพนักงานบริ ษทั ซึ่ งจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
จํานวนที่บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
1,669,865
1,308,145
178,340
142,232
1,848,205
1,450,377

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
996,966
869,718
140,852
115,532
1,137,818
985,250
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดงั นี้

ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
- จากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
ยอดยกไปของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด

วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

2560
บาท

2559
บาท

2560
บาท

2559
บาท

6,896,312
1,669,865
178,340

5,445,935
1,308,145
142,232

5,480,726
996,966
140,852

4,495,476
869,718
115,532

714,179
588,192
651,807
(154,260)

-

744,577
356,476
473,634
-

-

6,896,312

8,193,231

5,480,726

10,544,435

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ร้ อยละต่ อปี )
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ข้ อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

1.91 – 2.20
6.0 – 29.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
ของพนักงาน
6.0

2.57 - 2.81
7.0 - 31.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
ของพนักงาน
5.0 - 6.0
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ข้อสมมติ ที่สําคัญในการกําหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ประกอบด้วย อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตรามรณะ และอัตราคิดลดการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ด้านล่างได้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ที่ เกี่ ยวข้องที่ อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะที่
ข้อสมมติอื่นคงที่ ดังนี้

อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการมีชีวติ อยู่ - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราการมีชีวติ อยู่ - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียน – เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียน – ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
657,584
508,346
(607,882)
(463,731)
42,581
45,450
(42,384)
(45,109)
(635,324)
372,071
(584,735)
(440,973)
644,915
492,699

งบการเงินเฉพาะ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
459,048
374,830
(426,907)
(343,227)
34,353
38,030
(34,189)
(37,734)
(443,708)
159,281
(409,890)
(325,702)
449,401
362,587

การวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหวข้างต้น อาจไม่ ไ ด้แ สดงถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง ในโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ เนื่องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหาก
จากข้อสมมติอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กนั
นอกจากนี้ ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้ ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน คํานวณโดยใช้วิธีคิด ลดแต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่ งเป็ นวิธีเดียวกันกับการคํานวณหนี้ สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของ
พนักงานหลังออกจากงานที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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16. หนีส้ ิ นอื่น

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินคืนทุนและเงินปันผลที่ผถู ้ ือหุ น้ ยัง
ไม่ได้นาํ เช็คไปขึ้นเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
416,943
504,425
238,814
507,012
6,432,466
6,479,366
5,607,701
20,992,268

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
265,140
257,064
207,260
207,331
6,159,501
6,154,918
4,975,182
14,268,110

5,586,454
1,124,222
19,406,600

5,586,454
1,018,623
18,212,160

5,540,317
16,770
1,482,716
35,522,874

5,540,317
16,770
1,388,772
27,833,282

17. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ทุนที่ออกและชําระแล้วของบริ ษทั มีจาํ นวน 653,868,463 บาท
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ซึ่ งคํานวณโดยการหารส่ วนของบริ ษทั
ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วสุ ทธิ ดว้ ยจํานวนหุ ้นทุนซื้ อคืน ณ วันสิ้ นงวดที่รายงาน มี
มูลค่าดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (ต่อหุน้ )

บาท
1.80

บาท
2.05

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
1.82

บาท
2.04
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18. เงินปันผลจ่ าย
เมื่ อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2560 ของบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
130.74 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2559 ของบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สําหรั บผลการดําเนิ นงานสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.09 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
117.69 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.04 บาท
เป็ นจํานวนเงิน 52.30 ล้านบาทเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 จึงคงเหลือเงินปั นผลสําหรับปี 2558 ที่จะจ่าย
อี ก ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 65.37 ล้านบาท โดยมี ก ําหนดจ่ ายเงิ น ปั น ผลในวัน ที่
13 พฤษภาคม 2559
19. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคือเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ มี
ส่ วนได้เสี ยอื่น รวมถึงเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังต้องดํารงเงินกองทุน และส่ วนของเจ้าของให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
อย่างไรก็ ต าม ตั้งแต่ ว นั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษ ัท ได้รับ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ รกิ จ หลัก ทรั พ ย์
ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดํารงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งหรื อทั้งสองอย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่กธ.4/2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดงั กล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โซลาริ สมี ขาดทุ นเกิ นทุ นจํานวน 25.63 ล้านบาท มีผ ลให้บ ริ ษ ทั มีส่ ว นของ
เงิน กองทุน ไม่เ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เรื่ อ ง
“การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั จัดการ” ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั จัดการดํารงส่ วนของ
เจ้าของไม่ ต่ าํ กว่าระดับ เตื อ นภัย ที่ 30 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของโซลาริ ส เมื่ อ วัน ที่
20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์สาํ หรับส่ วนของเจ้าของที่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยที่ 30 ล้านบาท ทั้งนี้ การดําเนิ นงานของ
โซลาริ สในอนาคตจึงขึ้นอยูก่ บั แนวทางในการดําเนิ นการ ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ จะมีหนังสื อแจ้งให้โซลาริ สทราบต่อไป (ดูหมายเหตุขอ้ 1 และข้อ 33.1)
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20. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขาย
หุน้ สู งกว่ามูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
21. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้ จะมีมูลค่า
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีสาํ รองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 11.51 ของทุนจดทะเบียน
22. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

27,378,858 103,540,961
27,378,858 103,540,961

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
-

-

23. กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน

กําไรจากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
231,294,842 36,581,389
17,650,104 20,577,914
248,944,946 57,159,303

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
230,284,167 14,414,807
16,804,943 156,925,258
247,089,110 171,340,065
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24. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่ ง
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และวันที่ 17 เมษายน 2560 ตามลําดับ
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และวันที่ 20 เมษายน 2559 ตามลําดับ
25. ค่ าธรรมเนียมและบริการจ่ าย
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล การจัดการกองทุนรวม
และธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
อื่นๆ
รวม

1,346,603
426,663
3,621,450
5,394,716

1,485,548
35,848,760
5,438,807
42,773,115

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

262,551
262,551

324,291
324,291

26. ขาดทุนจากการด้ อยค่ าของเงินลงทุน (โอนกลับ)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม (โอนกลับ)
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
22,262,629

(700,855)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
22,262,629

(700,855)

105,000,000

-

25,632,496

-

-

-

98,832,286

(11,943,901)

146,727,411

(69,986,665)
(82,631,421)

(51,208,115)
127,262,629 (51,908,970)
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27. ค่ าใช้ จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายตลาดหลักทรัพย์
ค่าเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมสัมมนา
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
11,032,056 11,293,026
11,680,816 10,088,997
3,124,174
2,710,629
320,824
617,502
669,994
617,854
984,970
926,399
2,948,486
2,305,016
861,926
917,824
423,062
322,931
8,740,518
1,987,201
511,021
550,081
3,108,385
3,354,607
1,922,513
3,126,651
46,328,745 38,818,718

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
6,151,693
6,192,708
8,689,038
8,003,302
1,199,833
1,216,831
98,760
100,145
97,798
38,462
692,666
612,776
2,948,486
2,305,016
457,291
468,213
417,289
316,692
8,740,518
1,987,201
478,293
526,971
1,684,596
1,298,390
1,122,141
1,927,871
32,778,402
24,994,578

28. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่สมัคร
เป็ นสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึ่ง และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบ
ให้อีกส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พเป็ น
จํานวนเงิน 0.94 ล้านบาท และ 0.81 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพเป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.87 ล้านบาท และ 0.74 ล้านบาท ตามลําดับ
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29. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล

ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
(6,839,983)
(9,875,951)
(6,839,983)
(9,875,951)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
(964,383)
(1,023,193)
(964,383)
(1,023,193)

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดงั นี้

กําไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไรก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีสะสมที่ไม่ได้รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้น
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใช้ไป (คาดว่าจะไม่ได้ใช้)
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 12)

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
16,713,639
236,895,908
20%
20%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
15,516,481
175,381,761
20%
20%

(3,342,728)

(47,379,182)

(3,103,296)

(35,076,352)

24,934,002

37,282,291

998,078

29,075,818

13,795,016

(158,155)

13,795,016

(158,155)
1,298,990

(8,817,675)

(5,864,220)
(23,707,872)
(6,839,983)

(8,841,347)
4,084,946
(9,875,951)

1,298,990
(964,383)

(8,817,675)
(1,023,193)
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30. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกัน
โดยการมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมีกรรมการร่ วมกัน ฝ่ ายจัดการเห็ นว่านโยบายการกําหนดราคากับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ใช้ราคาซึ่ งต่อรองกันอย่างอิสระที่ถือปฏิบตั ิเป็ นปกติในธุ รกิ จ
รายการธุรกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 9)

-

-

-

98,832,285

เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย

-

57,258,259

-

57,258,259

เงินลงทุนในตราสารหนี้ – ตัว๋ แลกเงิน

-

-

54,367,504

-

ค่าบริ หารจัดการกองทุนส่ วนบุคคลค้างจ่าย

-

-

-

-

-

25,000,000

25,000,000

25,805

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
เงินฝากเพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

1,355,344,483

1,377,157,471

1,244,095,520

1,244,095,520

3,194,347

9,790,951

3,194,347

9,790,951

351,834

2,500
611,823

351,834

2,500
611,823

บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)

14,160,569

-

13,800,000

-

เงินลงทุนในตราสารหนี้ – ตัว๋ แลกเงิน

52,264,684

-

52,264,684

-

210,839,172

-

217,800,000

-

85,317,444

104,796,263

85,317,444

104,796,263

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทที่มีกรรมการร่ วมกัน
Thanh Cong Securities Joint Stock Company
เงินลงทุนในหุน้ สามัญ - สุ ทธิ
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์

48,771,900

53,488,200

48,771,900

53,488,200

214,633,980

281,818,320

214,633,980

281,818,320

บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในหุน้ สามัญ

รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
รายจ่ายค่าบริ หารจัดการกองทุน
ส่ วนบุคคล
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

-

-

245,281

-

-

6,157,634
430,000,000
350,000,000

-

-

264,600

-

-

-

ค่าบริ การงานวิจยั

3,000,000

3,000,000

รายจ่ายค่าบริ การ

4,413,750

3,630,000

2,247,477

1,166,124

-

542,239
35,040,026
52,772,402

-

2,845,938
80,843,582
57,154,062

-

2,845,938
80,843,582
57,154,062

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด
เงินปั นผลรับ

ค่าธรรมเนียมอื่น
บริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จํากัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน

นโยบายการกําหนดราคา

311,358 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาร้อยละ 0.2 ต่อปี
ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน
176,400

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
22,050 บาทต่อเดือน

137,817,712 2559 : จํานวน 128,801,600 หุน้
หุน้ ละ 1.07 บาท
3,000,000
3,000,000 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาท
ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 31.3)
4,413,750
3,630,000 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 31.1)
2,247,477
1,166,124 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
542,239 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
35,040,026 ตามมูลค่าเงินลงทุน
52,772,402 ตามมูลค่าเงินลงทุน
-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน
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งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทที่มีการควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั พระโขนงแลนด์ จํากัด
ดอกเบี้ยรับจากตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
รายการระหว่ างบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วม
ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย
ค่าบริ การจัดการ

737
799,200

1,692,771
799,200

737
799,200

ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้ อขายหลักทรัพย์

25,495

5,826

25,495

-

27,154,050
490,327,781
969,129,334

-

นโยบายการกําหนดราคา

27,154,050 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
490,327,781 ตามมูลค่าเงินลงทุน
969,129,334 ตามมูลค่าเงินลงทุน
1,692,771 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
799,200 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
66,600 บาทต่อเดือน
5,826 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
7,413,993
7,123,772
835,292
729,008
8,249,285
7,852,780

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
3,904,843
3,767,460
687,432
610,913
4,592,275
4,378,373
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31. ภาระผูกพัน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
31.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด เพื่อให้บริ ษทั
ดังกล่าวให้บริ การบริ หารจัดการ สําหรับงานด้านบัญชี งานด้านปฏิบตั ิการ งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุ นด้านเทคนิ ค
งานด้านกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย งานด้านบริ หารบุคคล งานด้านธุรการทัว่ ไปและงานบริ หาร
จัดการทัว่ ไปในกิ จการ สัญ ญามี อายุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอี กคราวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น
โดยบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 บริ ษทั
ทําสัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็ นเดือนละ 197,500 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2558 และให้มีผลบังคับอีกต่อไปคราวละ 1 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
บริ ษทั ทําสัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็ นเดือนละ 60,000 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และมีผลบังคับต่อปี คราวละ 1 ปี
เมื่อวัน ที่ 30 มิถุน ายน 2559 บริ ษ ทั ทําสัญ ญากับ บริ ษ ทั หลัก ทรัพ ย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด เพื่อรับ
บริ การบริ หารจัดการ สําหรับงานปฏิบตั ิการ สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยบริ ษทั ชําระค่าตอบแทนเดือนละ 210,000 บาท ต่อมาเมื่อ
วัน ที ่ 29 กันยายน 2560 บริ ษ ัททําสั ญ ญาเปลี่ ยนแปลงค่ าตอบแทนเป็ นเดื อนละ 230,000 บาท
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และมีผลบังคับต่อปี คราวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
31.2

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ทําสัญญากับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยจะเป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญามีอายุ 1 ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 และต่อสัญญาอัตโนมัติคราวละหนึ่ งปี บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา
ที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน อย่างไรก็
ตามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว

31.3

เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริ ษ ัททําสั ญ ญากับบริ ษ ัทหลักทรั พย์ เคที ซี มิ โก้ จํากัด สํ าหรั บ
การให้บริ การบทวิเคราะห์กบั ลูกค้าต่างประเทศ สัญญามีอายุ 2 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2558
และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่ งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า โดยบริ ษทั ได้รับ
ค่าบริ การเดือนละ 250,000 บาท
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31.4

เมื่ อวันที่ 12 มกราคม 2559 บริ ษ ัททําสัญญากับ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited เพื่ อให้
บริ ษ ัทดังกล่ าวทําหน้ าที่ เป็ นที่ ปรึ กษาด้านการลงทุ น นายหน้ าซื้ อขายหลักทรั พย์ และการค้า
หลักทรัพย์ ทั้งที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศเมี ยนมาร์ (Yangon Stock
Exchange หรื อ YSX) และหลักทรั พย์นอกตลาดหลักทรั พย์ (OTC) สั ญญามี อายุ 2 ปี และสามารถ
ขยายเวลาออกไปได้ตามการตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย โดยที่บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา
ที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการกับคู่สญ
ั ญาทางธุรกิจอื่น ๆ
31.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
สําหรับอาคาร และอุปกรณ์สาํ นักงาน ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคตดังต่อไปนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
3.4
3.4
0.3
3.7
3.7
7.1

(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2.3
2.3
0.2
2.5
2.5
4.8

32. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจหรื อภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบาท)

รายได้จากภายนอก
รายได้จากระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
1,584
1,584
1,584

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ธุรกิจ
ธุรกิจ
การตัด
หลักทรัพย์
การลงทุน
รายการบัญชี
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
ระหว่ างกัน
27,379
115,082
27,379
115,082
(22,981)
115,082
-

งบการเงินรวม
144,045
144,045
93,685
57
4,037
(81,065)
(6,840)
9,874
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(หน่ วย : พันบาท)

รายได้จากภายนอก
รายได้จากระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ภาษีเงินได้ – ค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
187,801
187,801
187,801

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ธุรกิจ
ธุรกิจ
การตัด
หลักทรัพย์
การลงทุน
รายการบัญชี
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
ระหว่ างกัน
103,541
109,068
103,541
109,068
18,269
109,068
-

งบการเงินรวม
400,410
400,410
315,138
57
4,856
(83,155)
(9,876)
227,020

สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบาท)
ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

ธุรกิจการลงทุน
และอื่นๆ

ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์
ที่ไม่ ได้ ปันส่ วน

งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,355,344

60,067

1,390,129

24,537

382,039

3,212,116

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,381,979

109,191

1,481,978

24,613

341,318

3,339,079

33. การบริหารความเสี่ ยง
33.1 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กธ. 18/2549 เรื่ อง “การดํารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ” กําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาํ รงเงิ นกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ
เมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า บริ ษทั ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ
เมื่ อสิ้ นวันทําการใดๆ ไม่ น้อยกว่า 25 ล้านบาทและไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 7 ของหนี้ สิ นทั่วไปและ
ทรัพย์สินที่ ตอ้ งวางเป็ นประกัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้หยุดการประกอบธุ รกิ จสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสื อแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์แล้ว ให้บ ริ ษ ัทดํารงเงิ น กองทุ น สภาพคล่ องสุ ท ธิ เมื่ อ
สิ้ นวันทําการใดๆ ตามที่กาํ หนดในวรรคที่หนึ่งแทน
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นอกจากนี้ ตามข้อบังคับสมาชิ กของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี ”)
หมวด 300 “สมาชิก” เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดให้สมาชิกสามัญต้องมีส่วน
ของเจ้าของไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท สําหรับสมาชิกที่ทาํ ธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพนั ธ์
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ
และส่ วนของเจ้าของตามเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่ องจากบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เป็ นการชัว่ คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1)
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษ ทั ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทการเป็ น
ที่ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดํารงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรื อทั้งสองอย่างรวมกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์
ที่ กธ.4/2557 เรื่ อง การดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะบางประเภทธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์
ดังกล่าว
บริ ษทั ย่อย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ กน.20/2552 เรื่ อง “การดํารง
ความเพี ยงพอของเงินกองทุ นของบริ ษ ทั จัดการ” กําหนดให้บริ ษ ทั จัดการกองทุ นรวม บริ ษ ัท
จัดการกองทุนส่ วนบุ คคล ซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พและบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดั การกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดํารงส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่า 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท
และ 10 ล้านบาท ตามลําดับ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ที่ ทน.42/2552 เรื่ อง “การทําประกันภัยความรับผิดของบริ ษทั จัดการและข้อกําหนดสําหรับบริ ษทั
จัดการในการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุ น” กําหนดให้บริ ษ ทั จัดการกองทุนรวม บริ ษ ทั
จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ และบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดั การกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีระดับเตือนภัยอยูท่ ี่ 30 ล้านบาท 30 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท
ตามลําดับ ในกรณี ที่บ ริ ษ ทั ไม่ส ามารถดํา รงเงิน กองทุน ในระดับ เตือ นภัย ได้ต ามที่กาํ หนด
บริ ษทั จะต้องรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
แผนปรับปรุ งเพื่อให้มีส่วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โซลาริ สมีขาดทุนเกินทุนจํานวน 25.63 ล้านบาท ซึ่ งตํ่ากว่าระดับเตือนภัย
ที่กาํ หนด ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของโซลาริ สเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ฝ่ายจัดการ
ดําเนิ นการแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สําหรับส่ วน
ของเจ้าของที่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยที่ 30 ล้านบาท ทั้งนี้การดําเนินงานของโซลาริ สในอนาคตจึง
ขึ้นอยูก่ บั แนวทางในการดําเนินการ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จะมีหนังสื อแจ้งให้โซลาริ สทราบต่อไป (ดูหมายเหตุขอ้ 1 และข้อ 19)
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วัน ที่ ที่ครบกําหนดของเครื่ องมื อทางการเงิ นนับจาก ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
มีดงั นี้
(หน่ วย : ล้ านบาท)

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด ด้ อยคุณภาพ

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม

330
330

623
623

-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

-

676
676

-

16
16

11
11

513
513

-

-

63
63
-

รวม
330
63
1,163
1,556
676
676

(หน่ วย : ล้ านบาท)

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด ด้ อยคุณภาพ

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม

376
376

4
776
780

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

-

4
468
472

-

16
16
-

11
11

679
679

-

-

63
63
-

รวม
376
67
1,482
1,925
4
468
472
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(หน่ วย : ล้ านบาท)

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด ด้ อยคุณภาพ

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม

313
313

639
639

-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

-

676
676

-

16
16

11
11
-

513
513
-

63
63
-

รวม
313
63
1,179
1,555
676
676

(หน่ วย : ล้ านบาท)

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด ด้ อยคุณภาพ

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม

349
349

4
703
707

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

-

4
468
472

-

-

16
16

-

11
11
-

671
671
-

63
63
-

รวม
349
67
1,401
1,817
4
468
472
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33.2

ความเสี่ ยงที่สาํ คัญของเครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษ ทั และบริ ษ ัทย่อยไม่ มี การซื้ อขายเครื่ องมื อทางการเงิ น
ประเภทตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อการเก็งกําไร
หรื อเพื่อการค้า
33.2.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งมีผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงาน
และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(หน่ วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

312
312
-

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสั ญญา
หรื อก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า
มากกว่ า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ

-

623
623

-

-

676
676

-

16
16

63
11
11

63

-

-

ไม่ มี
ดอกเบีย้
18
513
531
-

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่
รวม
330
63
1,163
1,556
676
676

0.375 – 1.10
-

-

-

1.50

-

3.90 – 4.00

(หน่ วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

339
339
-

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสั ญญา
หรื อก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า
มากกว่ า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ

-

-

-

4
468
472

4
776
780

-

-

-

-

16
16

11
11
-

ไม่ มี
ดอกเบีย้
37

63

-

63

679
716

-

-

-

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่
รวม
376
67
1,482
1,925
4
468
472

0.375 - 1.15
-

2.25 - 13.00

-

3.45 - 3.60

-
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อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

296

เมื่อ
ทวงถาม

296

-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสั ญญา
หรื อก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า
มากกว่ า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ
-

639
639

676
676

-

63

16
16

-

11
11

-

63

-

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

ไม่ มี
ดอกเบีย้

รวม

17
513
530

313
63
1,179
1,555

-

676
676

0.375 – 1.10
-

-

-

3.90 – 4.00

-

(หน่ วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

326
326
-

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสั ญญา
หรื อก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า
มากกว่ า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ

-

-

-

4
468
472

-

4
703
707

-

16
16

-

11
11

-

ไม่ มี
ดอกเบีย้
23

63

-

63

671
694

-

-

-

-

-

-

-

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่
รวม
349
67
1,401
1,817
4
468
472

0.375 - 1.15

-

-

13.00

-

-

-

3.45 - 3.60
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อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินเฉลี่ยของบริ ษทั สําหรับเครื่ องมือ
ทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
(หน่ วย : บาท)
เครื่ องมือทางการเงิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ/จ่ าย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

375,508,879
802,300,389
43,738,769

3,432,646
64,151,760
3,056,685

0.91
8.00
6.99

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

810,000,000

29,533,090

3.65
(หน่ วย : บาท)

เครื่ องมือทางการเงิน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ/จ่ าย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

294,386,159
835,448,897
98,275,061

2,822,586
75,064,403
7,000,131

0.96
8.98
7.12

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

628,833,333

22,290,259

3.55

เครื่ องมือทางการเงิน

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ/จ่ าย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

347,996,312
762,766,204
20,622,162

3,346,951
63,911,838
2,645,644

0.96
8.38
12.83

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

810,000,000

29,533,090

3.65
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(หน่ วย : บาท)

เครื่ องมือทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ/จ่ าย
อัตราผลตอบแทน
ถั่วเฉลีย่ (ร้ อยละ)

สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

242,317,397
835,448,897
50,398,697

2,559,407
75,064,403
6,423,368

1.06
8.98
12.75

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

628,333,333

22,290,259

3.55

33.2.2 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับความเสี ยหาย
อันสื บเนื่ องมาจากการที่คู่สัญญาของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงินได้ สิ นทรัพย์ทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ไม่ได้มีความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการกระจุกตัวมากและมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงคือมูลค่าตาม
บัญชี ของเครื่ องมื อทางการเงินหักด้วยสํารองเผื่อขาดทุ นตามที่ แสดงไว้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
33.2.3 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งด้านอัต ราแลกเปลี่ ย น คื อ ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษ ัท อาจจะได้รั บ ผลกระทบจากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ งเกิ ด จาก
สิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในส่ วนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง
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บริ ษ ทั มี ยอดคงเหลื อของสิ นทรั พย์เป็ นสกุลเงิ นต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งบริ ษทั มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดังนี้
สิ นทรัพ ย์
หุ น้ สามัญ
EDL-GEN
DBC
AMC III

สกุลเงิน

กีบ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ดอง เวียดนาม
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

จํานวนเงิน
(หน่ วย: พัน)

อัตราแลกเปลีย่ น
(บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

8,322,693

0.0039

6,287,378
550

0.0014
32.4342

33.2.4 ความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาด
บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งด้านสภาวะตลาดที่ เกิ ด จากความผัน ผวนของราคาหลัก ทรั พ ย์
ซึ่ งอาจจะมี ผลทําให้มูลค่าเงินลงทุนของบริ ษทั ลดลงอย่างมี นัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม
บริ ษั ท ได้ มี ก ารจัด การความเสี่ ยงด้า นสภาวะตลาดให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้
โดยกําหนดให้ มี ห น่ ว ยงานในการติ ด ตามและควบคุ ม ความเสี่ ย งให้ เป็ นไปตามที่
นโยบายของบริ ษทั กําหนดไว้
33.2.5 มูลค่ายุติธรรม
ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่า
ยุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี้ถึง
จํานวนเงินซึ่ งเกิดขึ้นจริ งในตลาดแลกเปลี่ยนในปั จจุบนั การใช้ขอ้ สมมติฐานทางการตลาด
และ/หรื อวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมี ผลกระทบที่ มีสาระสําคัญต่อมูลค่ายุติธรรม
ที่ประมาณขึ้นบริ ษทั ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงิน
33.2.5.1 รายการสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
รายการสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
โดยตารางต่อไปนี้ แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
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(หน่ วย : บาท)
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน/
หนีส้ ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน
ตราสารหนี้ - หุ น้ กูภ้ าคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุตธิ รรม
ลําดับชั้นมูลค่ า
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
ยุตธิ รรม
2560
2559

245,972,314

90,274,004

1

27,024,289

26,824,556

2

599,810,912

702,906,321

2

4,425,246

288,327,412

1

เทคนิคการประเมินมูลค่ า และข้ อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม

ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ระยะเวลารายงาน
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ วันสิ้ นทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(หน่ วย : บาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน/
หนีส้ ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน
ตราสารหนี้ - หุ น้ กูภ้ าคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

งบการเงินเฉพาะกิจ การ
มูลค่ ายุตธิ รรม
ลําดับชั้นมูลค่ า
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
ยุตธิ รรม
2560
2559

245,972,314

82,339,254

1

27,024,289

26,824,556

2

638,866,087

653,130,918

2

4,425,246

288,327,412

1

เทคนิคการประเมินมูลค่ า และข้ อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม

ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ระยะเวลารายงาน
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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33.2.5.2 เครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและลําดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลําดับชั้นมูลค่ า
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุตธิ รรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

330,321,430

330,321,430

3

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

23,191,912

23,191,912

3

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน

262,526,202

262,526,202

3

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

675,908,797

675,908,797

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลําดับชั้นมูลค่ า
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุตธิ รรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

376,365,581

376,365,581

3

4,821,854

4,821,854

3

73,356,186

75,916,038

3

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน

300,289,731

300,289,731

3

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

467,778,822

467,778,822

3

4,125,256

4,125,256

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
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หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลําดับชั้นมูลค่ า
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุตธิ รรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

312,718,240

312,718,240

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน

262,526,202

262,526,202

3

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

675,908,797

675,908,797

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ
หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลําดับชั้นมูลค่ า
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุตธิ รรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
บาท
บาท
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

348,668,156

348,668,156

3

4,821,854

4,821,854

3

50,356,186

52,916,038

3

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน

300,289,731

300,289,731

3

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

467,778,822

467,778,822

3

4,125,256

4,125,256

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
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34. การโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์ จิ้นให้แก่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุ รกิ จหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการโอน
ธุ รกิ จรวมเป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท เมื่อสิ้ นสุ ดปี 2554 บริ ษทั รับรู ้ค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุ รกิ จ
ครบทั้ง 500 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษ ัท ร่ วมสามารถทํากําไรก่ อนหั กดอกเบี้ ย ภาษี ค่ าเสื่ อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
บริ ษ ัท รั บ รู ้ ก ําไรจากการโอนธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ร่ ว มในงบการเงิ น รวมตามสั ด ส่ วนการถื อหุ ้ น ของ
บุคคลภายนอกในบริ ษทั ร่ วม โดยส่ วนที่เหลือแสดงเป็ น “กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้”
ทั้งนี้ บริ ษทั จะรับรู ้ “กําไรจากการโอนธุ รกิ จให้แก่ บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้” ดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่ อบริ ษทั
มีสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง และเมื่อบริ ษทั ร่ วมคํานวณค่าเสื่ อมราคาหรื อมีการขายสิ นทรัพย์
ที่รับโอนจากบริ ษทั ออกไปให้กบั บุคคลภายนอก
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติม
เป็ นจํานวนเงิน 0.06 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้คงเหลือเป็ นจํานวนเงิน
148.28 ล้านบาท และ 148.34 ล้านบาท ตามลําดับ
35. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
35.1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของโซลาริ ส มีมติให้ฝ่ายจัดการดําเนินการ
แจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สาํ หรับส่ วนของเจ้าของที่
ตํ่ากว่าระดับ เตื อนภัยที่ 30 ล้านบาท ทั้งนี้ การดําเนิ น งานของโซลาริ ส ในอนาคตจึ งขึ้ น อยู่กับ
แนวทางในการดําเนิ นการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ จะมี
หนังสื อแจ้งให้โซลาริ สทราบต่อไป
35.2 เมื่ อวัน ที่ 22 กุม ภาพัน ธ์ 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงิ น ปั น ผล
ประจําปี 2560 จากกําไรสะสมของบริ ษทั ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้
36. การอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

