
 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอคณะกรรมการ 
บริษทัหลักทรัพย์ ซีมโิก้ จาํกัด (มหาชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของรวมและเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล” ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถ
ไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่อาจ
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทานได ้
 

ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล” ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 
 

 ชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 
วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 บริษทั ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด 



หมายเหตุ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 371,594,309 376,365,581 344,647,043 348,668,156

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 6 11,772,439 4,821,854 11,772,439 4,821,854

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการคา้งรับจากธุรกิจจดัการลงทุน 2,910,455 6,652,734 - -

เงินลงทุน 8.1,8.2 1,508,711,175 1,481,978,210 1,427,193,313 1,401,268,057

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 9 1,617,480,358 1,377,157,471 1,605,371,877 1,367,927,806

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 7,146,593 7,969,716 5,399,020 5,883,032

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,818,559 4,830,167 3,320,549 3,320,549

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16,340,999 11,526,626 - -

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขาย 688,014 688,014 688,014 688,014

สินทรัพยอ่ื์น 10 80,749,487 67,088,801 65,295,043 57,829,118

รวมสินทรัพย์ 3,622,212,388 3,339,079,174 3,463,687,298 3,190,406,586

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560



หมายเหตุ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ - 4,125,256         - 4,125,256

ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งจ่ายจากธุรกิจจดัการลงทุน 83,497              756,192            - -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 10,457,507      20,992,268       9,571,265 14,268,110

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 22 148,323,979    148,338,009     - -

เงินกูย้มือ่ืน 11 774,797,196    467,778,822     774,797,196 467,778,822

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 8,637,149         7,904,644         6,407,599 5,950,313

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 10,869,213 17,082,196

หน้ีสินอ่ืน 16,713,649      14,530,606       14,608,287 13,565,172

รวมหน้ีสิน 959,012,977    664,425,797     816,253,560 522,769,869

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 1,883,929,172 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 941,964,586    941,964,586     941,964,586      941,964,586      

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 1,307,736,926 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 

   ชาํระครบแลว้ 653,868,463 653,868,463 653,868,463 653,868,463

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,496,406,747 1,496,406,747 1,496,406,747 1,496,406,747

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 108,383,352 108,383,352 108,383,352 108,383,352

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 415,820,898 254,424,618 384,467,000 233,949,533

ส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยบางส่วน (4,560,072)       (4,560,072)        - -

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (6,719,977)       166,130,269     4,308,176          175,028,622      

รวมส่วนของเจา้ของ 2,663,199,411 2,674,653,377 2,647,433,738 2,667,636,717

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 3,622,212,388 3,339,079,174 3,463,687,298 3,190,406,586

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

รายได้
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 12 18,805,939         28,366,038         -                   -                 
กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 13 222,970,404      29,896,129         221,978,445        51,161,930         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 10,852,687         8,599,262           -                   -                 
กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม 14,030                14,185                -                   -                 
รายไดอ่ื้น 803,295              835,299              869,444               835,297              

รวมรายได้ 253,446,355      67,710,913         222,847,889        51,997,227         

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 19,789,018 12,059,775         13,870,463          5,124,837           
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 14 3,098,455           11,917,736         80,337                 78,247                
ตน้ทุนทางการเงิน 6,664,599           7,255,299           6,664,599            7,255,299           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 16 8,969,825           (1,042,752)          3,125,754            (6,710,532)         
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 15,662,440         11,232,418         12,122,141          7,931,609           

รวมค่าใชจ่้าย 54,184,337         41,422,476         35,863,294          13,679,460         

       199,262,018           26,288,437          186,984,595 38,317,767         
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย 17 (37,865,738)       (5,916,018)          (36,467,128)         (4,503,508)         
กําไรสุทธิ        161,396,280           20,372,419 150,517,467        33,814,259         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีตอ้งไม่จดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม           (2,129,800)              (493,837) -                   -                 
รายการท่ีตอ้งจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      (213,400,557)             2,032,708        (213,400,557)            2,032,708 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั          42,680,111              (406,541) 42,680,111          (406,541)            

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิ      (172,850,246)             1,132,330        (170,720,446)            1,626,167 
กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด         (11,453,966)           21,504,749          (20,202,979)          35,440,426 

กําไรต่อหุ้น

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 0.123 0.016 0.115 0.026

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก หุ้น     1,307,736,926     1,307,736,926       1,307,736,926     1,307,736,926 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

กาํไรก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2560

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



หน่วย : บาท

ทุนที่ออก ส่วนเกิน กําไรสะสมจัดสรรแล้ว กําไรสะสม ส่วนต่างที่เกิดขึน้ รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนเกิน(ตํ่ากว่า)ทุน ส่วนแบ่ง จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของ

กฎหมาย จากการวัดมูลค่า ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนได้เสีย

เงินลงทุนเผื่อขาย อื่นในบริษัทร่วม ในบริษัทย่อยบางส่วน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352          92,773,579            (6,347,606)             (4,763,389)             (4,560,072)             2,335,761,074       

กาํไรเบด็เสร็จรวม -                     -                     -                     20,372,419            1,626,167 (493,837)                -                     21,504,749            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 653,868,463          1,496,406,747 108,383,352          113,145,998          (4,721,439)             (5,257,226)             (4,560,072)             2,357,265,823       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352          254,424,618          175,028,622          (8,898,353)             (4,560,072)             2,674,653,377       

กาํไรเบด็เสร็จรวม -                     -                     -                     161,396,280          (170,720,446)         (2,129,800)             -                     (11,453,966)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 653,868,463          1,496,406,747 108,383,352          415,820,898          4,308,176              (11,028,153)           (4,560,072)             2,663,199,411       

-                      

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560

งบการเงนิรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ



หน่วย : บาท

ทุนที่ออก ส่วนเกิน กําไรสะสม รวม

และ มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้จัดสรร ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

ชําระแล้ว กฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 124,959,883 (6,347,606)              2,377,270,839

กาํไรเบด็เสร็จรวม -                    -                    -                    33,814,259 1,626,167               35,440,426

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 158,774,142 (4,721,439)              2,412,711,265

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 233,949,533 175,028,622           2,667,636,717

กาํไรเบด็เสร็จรวม -                    -                    -                    150,517,467 (170,720,446)          (20,202,979)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 384,467,000 4,308,176               2,647,433,738

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

องค์ประกอบอื่น

ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

เงนิลงทุนเผื่อขาย

กําไรสะสมจัดสรรแล้ว

จากการวดัมูลค่า

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)



หน่วย : บาท

หมายเหตุ
2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 199,262,018    26,288,437      186,984,595    38,317,767      
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) 
ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 927,966            949,306            577,247            607,895            
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพือ่คา้ (23,064,281)     (23,246,322)     (23,028,108)     (22,844,418)     
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน (167,249,820)   -               (167,249,820)   -               
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเพือ่คา้ (15,702,776)     -               (15,702,776)     -               
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 30,203              -               30,203              -               
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลบั) 16 8,969,825         (1,042,752)       8,969,825         (1,042,752)       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (โอนกลบั) 16 -               -               (5,844,071)       (5,667,780)       
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (10,852,687)     (8,599,262)       -               -               
ตน้ทุนทางการเงิน 6,664,599         7,255,299         6,664,599         7,255,299         
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล (9,395,615)       (9,170,872)       (9,198,698)       (30,838,577)     

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม (14,030)            (14,185)            -               -               
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 732,505            572,295            457,286            369,084            

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (9,692,093)       (7,008,056)       (17,339,718)     (13,843,482)     

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ (6,950,585)       7,522,841         (6,950,585)       7,522,841         
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการคา้งรับจากธุรกิจจดัการลงทุน 3,742,279         (1,276,751)       -               -               
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (66,028,924)     219,772,382    (65,362,660)     221,485,628    
สินทรัพยอ่ื์น (3,957,742)       (56,306,410)     1,543,566         (52,926,571)     

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ (4,125,256)       (8,493,954)       (4,125,256)       (8,493,954)       
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งจ่ายจากธุรกิจจดัการลงทุน (672,695)          1,434,171         -               -               
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (10,534,761)     (7,684,207)       (4,696,845)       (2,930,670)       
หน้ีสินอ่ืน 2,199,077         (1,535,205)       1,059,149         (1,622,502)       

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (96,020,700)     146,424,811    (95,872,349)     149,191,290    
ดอกเบ้ียรับ 155,233            94,675              218                   929                   
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (717,388)          (845,038)          (26,007)            (32,845)            

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน (96,582,855)     145,674,448    (95,898,138)     149,159,374    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2560
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม



หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเพือ่คา้ 20,994,697 -               20,994,697 -               

เงินสดรับจากเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 1,948,703         1,869,795         2,053,975         1,946,987         

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป -               (12,915,000)     -               (12,915,000)     

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (231,600,000)   -               (231,600,000)   -               

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออุปกรณ์ (123,438)          (104,435)          (123,438)          -               

เงินสดจ่ายเพือ่ทรัพยสิ์นไม่มีตวัตน -               (100,000)          -               -               

เงินสดรับจากดอกเบ้ียและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 254,826            1,248,107         214,996            1,197,107         

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (208,525,212)   (10,001,533)     (208,459,770)   (9,770,906)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (17,120)            (12,840)            (17,120)            (12,840)            

เงินสดรับจากเงินกูย้มือ่ืน 650,353,915    198,294,396    650,353,915    198,294,396    

เงินสดจ่ายเงินกูย้มื (350,000,000)   (485,000,000)   (350,000,000)   (485,000,000)   

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 300,336,795    (286,718,444)   300,336,795    (286,718,444)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (4,771,272)       (151,045,529)   (4,021,113)       (147,329,976)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 376,365,581    404,702,084    348,668,156    343,844,697    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 371,594,309    253,656,555    344,647,043    196,514,721    

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

4,308,176         (4,721,439)       4,308,176         (4,721,439)       

6,049,411         27,596,272      6,049,411         27,596,272      

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2560
"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม

เงินปันผลคา้งรับเพิม่ข้ึน

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายเพิม่ข้ึน (ลดลง) - สุทธิจากภาษี

งบการเงินเฉพาะกิจการ



 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมโิก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไปและการดาํเนินงานของบริษทั 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
เพ่ือประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2537 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2538 และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนท่ี ชั้น 18 เลขท่ี 287 อาคาร  
ลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 

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

บริษทัมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1.  บริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกัด  ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจประเภทการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

2.  บริษทับริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือ
ประกอบธุรกิจประเภทรับซ้ือ รับโอน รับจา้งบริหาร สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงิน หรือ 
สินทรัพยข์องสถาบนัการเงินท่ีถูกระงบัการดาํเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนถึงหลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้นเพ่ือ
นาํไปบริหารพฒันาหรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสาํนกังานใหญ่แห่งเดียว  
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่บริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  
ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั และบริษทัไดห้ยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้ งแต่วนัท่ี  1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวันท่ี  31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสืออนุมัติ 
ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.701/2552 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บอนุญาต 
ให้ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 
2556 ตามหนังสืออนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.
474/2554 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริษทัไดย้ื่นขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยู่แลว้ต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามหลงัสือท่ี กลต. บธ. 994/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 
โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 

นอกจากน้ีบริษทัไดรั้บอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาเร่ิมประกอบธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ไปจนถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามหนังสืออนุมติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี บสช.0020/2558          
ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2558  

เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2559 บริษัทได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเร่ิมประกอบธุรกิจนายหน้าซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามหนังสืออนุมติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี 
บสช.0005/2559 

ในปัจจุบันธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจเก่ียวกับการลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยท่ี์ไม่เป็นการแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั 

2. หลักเกณฑ์ในการจดัทํารายงานทางการเงินระหว่างกาล 
2.1 บริษัทจัดทาํรายงานทางการเงินระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง  

“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และตาม 
ประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กลต.”) ท่ี สธ. 22/2559 
ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 เร่ือง “แบบงบการเงินสําหรับบริษทัหลกัทรัพย”์ (ฉบบัท่ี 2) ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
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ดงันั้นงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ได้มีการ 
จดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบการเงินสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ดงัต่อไปน้ี 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 

ช่ือบัญชี จาํนวนเงนิ การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม่ 
 บาท   
เงินลงทุน 73,356,186 เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุน 
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการคา้ง
รับจากธุรกิจจดัการลงทุน 

6,652,734 สินทรัพยอ่ื์น รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ
จากธุรกิจจดัการลงทุน 

ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งจ่ายจาก
ธุรกิจจดัการลงทุน 

756,192 หน้ีสินอ่ืน ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งจ่ายจาก
ธุรกิจจดัการลงทุน 

 

งบกําไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2559 

ช่ือบัญชี จาํนวนเงนิ การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม่ 
 บาท   
กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

20,725,257 กาํไรจากเงินลงทุน กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

9,170,872 ดอกเบ้ียและเงินปันผล กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

 

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
ช่ือบัญชี จาํนวนเงนิ การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม่ 

 บาท   
เงินลงทุน 50,356,186 เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุน 

 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559 

ช่ือบัญชี จาํนวนเงนิ การแสดงรายการเดมิ การแสดงรายการใหม่ 
 บาท   
กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

20,323,353 กาํไรจากเงินลงทุน กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 

กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

30,838,577 ดอกเบ้ียและเงินปันผล กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือ 
ทางการเงิน 
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2.2 สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ซ่ึงนาํมาแสดงเปรียบเทียบ ไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

นอกจากน้ี งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ไดส้อบทาน
โดยผูส้อบบญัชีแลว้ 

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ไดร้วมรายการของ
บริษทัและบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั และบริษทับริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั 
ซ่ึงบริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 โดยไดต้ดัรายการระหว่างกนั และยอดคงเหลือท่ีเป็นสาระสําคญั
ระหวา่งกนัออกแลว้ 

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ยงัไดร้วมส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 
ซ่ึงไดม้าจากงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) 
จาํกดั และบริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดัและสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ยงัไดร้วม
ส่วนได้เสียในบริษทัร่วม ซ่ึงไดม้าจากงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  และ
บริษทับีคอน ออฟชอร์ จาํกดั ทั้งน้ีบริษทัไดข้ายหุ้นสามญัของบริษทั บีคอน ออฟชอร์ จาํกดั แลว้
ทั้งจาํนวนในเดือนธนัวาคม 2559 

นอกจากนั้นสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินของ
บริษทั พระโขนงแลนด์ จาํกดั จาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท ผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวไดท้าํสัญญา
จาํนาํหุ้นสามญัทั้งหมดของบริษทัเป็นหลกัประกนัและบริษทัไดรั้บหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงมีสิทธิในการ
ออกเสียงร่วมกนักบัผูถื้อหุน้สามญัเพ่ือการควบคุมร่วมกนัในการดาํเนินงานเก่ียวกบัสินทรัพยข์อง
บริษทั พระโขนงแลนด ์จาํกดั ทั้งน้ีบริษทัไดส่้งผูแ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการโดยมีอาํนาจร่วมกนัในการ
ทาํธุรกรรมเก่ียวกบัสินทรัพยใ์นบริษทัดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 บริษทัได้รับชาํระหน้ีตามตัว๋แลกเงินครบถว้นตามเง่ือนไขแลว้และ
บริษทัไดด้าํเนินการถอนจาํนาํหุน้สามญัและโอนหุน้บุริมสิทธิท่ีบริษทัถือครองคืนแก่บริษทั พระโขนง
แลนด ์จาํกดั รวมทั้งยกเลิกการแต่งตั้งผูแ้ทนของบริษทัในการเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัดงักล่าว
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้มีผลใหก้ารควบคุมร่วมกนัดงักล่าวส้ินสุดลง 
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2.3 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงิน
ระหว่างกาล ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวขา้งตน้จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

ผลการดาํเนินงานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีให้เห็นการ
คาดการณ์ผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวด รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการ
ประมาณการของผูบ้ริหารไดพิ้จารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 
ในระหว่างงวด บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินระหว่างกาลของบริษทั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณในสาระสําคญั
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
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5. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋เงินระยะสั้นท่ีมีอาย ุ      
   ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 383,794,331  389,320,536 356,846,065 360,930,111 
หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ * (12,200,022)  (12,954,955)  (12,199,022)  (12,261,955) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 371,594,309  376,365,581 344,647,043 348,668,156 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ 
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมจาํนวน 12.20 ลา้นบาท และ 12.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั และงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 12.20 ลา้นบาท และ 12.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัตอ้งส่งคืนเม่ือลูกคา้
ทวงถาม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีเงินสดจาํนวน 
439 บัญชี และ 446 บัญชี ตามลาํดับ ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย  ์เคที ซีมิโก้ จาํกัด (ดูหมายเหตุข้อ 22)  
ยงัไม่ไดน้าํส่งสัญญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดยลูกคา้
ดงักล่าวมีเงินฝากเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 4.37 ลา้นบาท และ 4.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหุ้น
มูลค่า 136.96 ลา้นบาท และ 130.06 ลา้นบาท ตามลาํดบั อยา่งไรกต็าม เม่ือลูกคา้ดงักล่าวไดน้าํส่งสัญญา
เปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั แลว้ บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นของลูกคา้
รายท่ีนาํส่งสญัญากลบัไปฝากยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดัต่อไป  
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6. ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์ 

บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2560  2559 
 บาท  บาท 
ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ 11,772,439  4,821,854 
ลูกหน้ีอ่ืน    
ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี 62,654,566  62,654,566 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 74,427,005  67,476,420 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 7) (62,654,566)  (62,654,566) 
รวม 11,772,439  4,821,854 

บริษทัไดจ้ดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์เขา้เกณฑก์ารจดัชั้นตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์เร่ืองการจดัทาํบญัชีเกี่ยวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมตามหนงัสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 
15 กมุภาพนัธ์ 2544 ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 ลูกหนี้ธุรกิจ ค่าเผื่อหนีส้งสัย มูลค่าลูกหนี้ธุรกิจ ลูกหนี้ธุรกิจ ค่าเผื่อหน้ีสงสัย มูลค่าลูกหนี้ธุรกิจ 
 หลักทรัพย์ จะสูญทีต่ั้ง หลักทรัพย์และ หลักทรัพย์ จะสูญทีต่ั้ง หลักทรัพย์และ 
 และดอกเบีย้ค้างรับ โดยบริษทั ดอกเบ้ียค้างรับ และดอกเบีย้ค้างรับ โดยบริษทั ดอกเบ้ียค้างรับ 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลหน้ีจดัชั้นปกติ 11,772,439 - 11,772,439 4,821,854 - 4,821,854 
มูลหน้ีจดัชั้นต ํ่ากวา่      
มาตรฐาน - - - - - - 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 62,654,566 (62,654,566) - 62,654,566 (62,654,566) - 
รวม 74,427,005 (62,654,566) 11,772,439 67,476,420 (62,654,566) 4,821,854 
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มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ)  
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี   ณ วันที ่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2560  2559 
 บาท  บาท 

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

7. ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2560  2559 
 บาท  บาท 

ยอดตน้งวด 62,654,566 58,607,306 
หน้ีสงสยัจะสูญ      - 4,047,260 
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 62,654,566 62,654,566 
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8. เงินลงทุน 
8.1 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 
 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 310,958,000 315,656,974 99,240,748 90,274,004 

ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 25,357,904 26,868,538 25,373,346 26,824,556 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน  782,374,484 798,073,054 696,546,890 702,906,321 

รวม 1,118,690,388 1,140,598,566 821,160,984 820,004,881 

บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 21,908,178 - (1,156,103) - 

รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 1,140,598,566 1,140,598,566 820,004,881 820,004,881 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 7,351,996 5,385,220 76,893,631  288,327,412 
บวก (หกั)  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,966,776) - 211,433,781 - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 5,385,220 5,385,220 288,327,412 288,327,412 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด     

เงินฝากสถาบนัการเงิน 71,407,483 71,407,483 73,356,186 73,356,186 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 71,407,483 71,407,483 73,356,186 73,356,186 

เงินลงทุนทัว่ไป     

หุน้สามญั 353,533,014 291,194,906 353,533,014 300,164,731 

หุน้บุริมสิทธิ 125,000 125,000 125,000 125,000 

รวม 353,658,014 291,319,906 353,658,014 300,289,731 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ (62,338,108) - (53,368,283) - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป 291,319,906 291,319,906 300,289,731 300,289,731 

รวมเงินลงทุน 1,508,711,175 1,508,711,175 1,481,978,210 1,481,978,210 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 
 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 302,439,208 307,050,824 91,388,221 82,339,254 

ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 25,357,904 26,868,538 25,373,346 26,824,556 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน  732,690,962 748,266,614 646,863,367 653,130,918 

รวม 1,060,488,074 1,082,185,976 763,624,934 762,294,728 

บวก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 21,697,902 - (1,330,206) - 

รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ 1,082,185,976 1,082,185,976 762,294,728 762,294,728 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     

หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 7,351,996 5,385,220 76,893,631 288,327,412 

บวก (หกั)  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (1,966,776) - 211,433,781 - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 5,385,220 5,385,220 288,327,412 288,327,412 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด     

เงินฝากสถาบนัการเงิน 48,302,211 48,302,211 50,356,186 50,356,186 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 48,302,211 48,302,211 50,356,186 50,356,186 

เงินลงทุนทัว่ไป     

หุน้สามญั 353,533,014 291,194,906 353,533,014 300,164,731 

หุน้บุริมสิทธิ 125,000 125,000 125,000 125,000 

รวม 353,658,014 291,319,906 353,658,014 300,289,731 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ (62,338,108) -  (53,368,283) - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป 291,319,906 291,319,906 300,289,731  300,289,731 

รวมเงินลงทุน 1,427,193,313 1,427,193,313 1,401,268,057 1,401,268,057 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนของหลกัทรัพยห์น่ึงจากหลกัทรัพย ์
เผื่อขายเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ เน่ืองจากบริษทัมีความประสงคจ์ะขายเงินลงทุนดงักล่าวในระยะเวลาอนัใกล ้
ซ่ึงการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนดงักล่าวทาํให้เกิดกาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจาก 
เงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนเพ่ือคา้ จาํนวน 167.25 ลา้นบาท และขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในจาํนวนเดียวกนั 
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8.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบนัการเงินตามอายคุงเหลือของสญัญามีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 71,407,483  -  -  71,407,483 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 71,407,483  -  -  71,407,483 
 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 73,356,186  -  -  73,356,186 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 73,356,186  -  -  73,356,186 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 48,302,211  -  -  48,302,211 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 48,302,211  -  -  48,302,211 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 50,356,186  -  -  50,356,186 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 50,356,186  -  -  50,356,186 
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8.3 ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายท่ีรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2560 2559  2560 2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ยอดยกมาตน้งวด 175,028,622  (6,347,606)  175,028,622  (6,347,606) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     
- จากการปรับปรุงภาษีเงินได ้      
  รอการตดับญัชี 42,680,111 (45,344,056)  42,680,111 (45,344,056) 
- จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (213,400,557)  226,720,284  (213,400,557)  226,720,284 
ยอดคงเหลือส้ินงวด 4,308,176 175,028,622 4,308,176  175,028,622 

8.4 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที ่31 มีนาคม 2560  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผื่อ ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผื่อ 
 ราคาตามบัญชี ยุติธรรม การด้อยค่า ราคาตามบัญชี ยุติธรรม การด้อยค่า 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
หุน้สามญั 7,808 879 6,929 7,808 845 6,963 

 7,808 879 6,929 7,808 845 6,963 
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9. เงนิลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธิรีาคาทุน  วธิส่ีวนได้เสีย 

 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

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

   2560 2559 2560 2559 2560  2559  2560  2559 

   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทร่วม              

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 2,137.8 2,137.8 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,386.0  1,377.2 

บริษทั เซนติเมนทลั  นาํเขา้ ส่งออก             

(ประเทศไทย) จาํกดั จดัจาํหน่ายปลีก             

 และส่งนํ้าหอมและ             

 เคร่ืองสาํอาง หุน้สามญั 30.0 - 46.00 - 13.8  -  13.8  - 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุขภาพ             

 ดา้นธุรกิจโยคะ            

 สตูดิโอ             

 อาหารและโรงแรม หุน้สามญั 60.0 - 30.00 - 217.8  -  217.7  - 

รวม       1,475.7  1,244.1 1,617.5  1,377.2 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธิรีาคาทุน  วธิส่ีวนได้เสีย 

 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

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

   2560 2559 2560 2559 2560  2559  2560  2559 

   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษทัย่อย         

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ ใหบ้ริการจดัการ           

  กองทุน โซลาริส จาํกดั กองทุนรวม          

 กองทุนส่วนบุคคล           

 และกองทุนสาํรอง           

 เล้ียงชีพ หุน้สามญั 125.4 125.4 100.00 100.00 173.1 173.1 104.7 98.8 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ รับซ้ือหรือรับโอน            

ลุมพินี จาํกดั สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ            

 ของสถาบนัการเงิน หุน้สามญั 25.0 25.0 100.00 100.00 25.0 25.0  24.6  24.5 

หกั ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       (68.4) (74.3)  -  - 

       129.7 123.8  129.3  123.3 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธิรีาคาทุน  วธิส่ีวนได้เสีย 

 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัที ่

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

   2560 2559 2560 2559 2560  2559  2560  2559 

   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทร่วม             

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 2,137.8 2,137.8 49.71 49.71 1,244.1 1,244.1 1,386.0  1,377.2 

บริษทั เซนติเมนทลั นาํเขา้ ส่งออก            

(ประเทศไทย) จาํกดั จดัจาํหน่ายปลีก             

 และส่งนํ้าหอมและ             

 เคร่ืองสาํอาง หุน้สามญั 30.0 - 46.00 - 13.8  -  13.8  - 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุบภาพ             

 ดา้นธุรกิจโยคะ           

 สตูดิโอ             

 อาหารและโรงแรม หุน้สามญั 60.0 - 30.00 - 217.8  -  217.7  - 

       1,475.7 1,244.1 1,617.5 1,377.2 

รวม       1,605.4 1,367.9 1,746.8 1,500.5 

สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที่ 
31 มนีาคม 

2560 
 

ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม  

2559 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
สินทรัพยร์วม 9,232.1  10,707.7 
หน้ีสินรวม (6,476.3)  (8,272.5) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,755.8  2,435.2 
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 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560  2559 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
รายไดร้วม 457.7 433.4 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 14.2 13.1 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสุทธิสาํหรับงวด (4.3)  (3.4) 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม -  21.9 

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

เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญั
บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม มูลค่าเงินลงทุน 217.80 ลา้นบาท ประกอบด้วย
หุ้นสามญัจาํนวน 1,800,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 ของ
ทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญับริษทั
บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยมีทุนชาํระแลว้ 25 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 
2,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี  31 ธันวาคม 2559 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั  
มีทุนชาํระแลว้ 125.4 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 22,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5.5 บาท 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนชาํระแลว้
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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10. สินทรัพย์อ่ืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2560  2559  2560  2559 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 3,469,457 504,843 3,437,497 503,425 

เงินปันผลคา้งรับ 6,049,411 - 6,049,411 - 

ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ 989,765 182,381 148,169 182,381 

ค่าบาํรุงรักษาจ่ายล่วงหนา้ 1,028,435 98,005 - - 

ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพยจ่์ายล่วงหนา้ 281,661 109,389 281,661 109,389 

ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหนา้ 2,058,389 - 207,104 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 231,369 313,332 101,013 89,131 

เงินมดัจาํอ่ืน 1,287,758 1,130,628 941,008 783,878 

ภาษีเงินไดร้อรับคืน 11,278,077 10,559,626 2,387,208 2,361,201 

เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือการลงทุนในหลกัทรัพยใ์นประเทศเมียนมาร์ 51,428,550 53,488,200 51,428,550 53,488,200 

อ่ืนๆ 2,646,615 702,397 313,422 311,513 

รวม 80,749,487 67,088,801 65,295,043 57,829,118 

11. เงินกู้ยืมอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัมีเงินกูย้มือ่ืนดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

  ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ี่จะครบกําหนดชําระ 

 อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมอ่ืน           

ตัว๋แลกเงิน 3.60 - 3.75 774,797,196  -  -  774,797,196 

รวมเงินกูย้มือ่ืน   774,797,196  -  -  774,797,196 
 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
  ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ี่จะครบกําหนดชําระ 
 อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมอ่ืน           
ตัว๋แลกเงิน 3.45 - 3.60 467,778,822  -  -  467,778,822 

รวมเงินกูย้มือ่ืน   467,778,822  -  -  467,778,822 
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12. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มีนาคม  วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
        

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม 
และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 18,805,939 28,366,038 

  
- 

  
- 

รวม 18,805,939 28,366,038  -  - 
 

13. กําไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงนิ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 31 มีนาคม  วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2560 2559  2560 2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไรจากเงินลงทุน 213,574,789 20,725,257 212,779,747 20,323,353 
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 9,395,615  9,170,872  9,198,698  30,838,577 
รวม 222,970,404 29,896,129 221,978,445 51,161,930 

14. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 
 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัที ่31 มีนาคม  วนัที ่31 มีนาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ     
กองทุนส่วนบุคคล การจดัการกองทุนรวม     

และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 332,027  369,357 - - 
ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 185,778 10,222,492 - - 
อ่ืนๆ  2,580,650 1,325,887 80,337 78,247 
รวม 3,098,455 11,917,736 80,337 78,247 
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15. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง
เป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และวนัท่ี 17 เมษายน 2560 ตามลาํดบั 
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย
ดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 และวนัท่ี 20 เมษายน 2559 ตามลาํดบั 

16. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มีนาคม  วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     
ในตราสารทุน (โอนกลบั) 8,969,825 (1,042,752) 8,969,825 (1,042,752) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 ในบริษทัยอ่ย (โอนกลบั) - - (5,844,071)  (5,667,780) 

รวม 8,969,825 (1,042,752) 3,125,754 (6,710,532) 
 

17. ภาษเีงนิได้นิติบุคคล 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มีนาคม  วนัที ่31 มีนาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (37,865,738)  (5,916,018) (36,467,128) (4,503,508) 

รวม (37,865,738)  (5,916,018) (36,467,128) (4,503,508) 
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การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มีนาคม  วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 199,262,018 26,288,437 186,984,595 38,317,767 
อตัราภาษี 20% 20% 20% 20% 
ผลคูณของกาํไรก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา   

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (39,852,404) (5,257,687) (37,396,919) (7,663,553) 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี     

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 2,133,644 2,420,712 1,076,769 6,239,088 
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (56,884) (73,817) (56,884) (73,817) 
ผลกระทบของขาดทุนสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (90,094) (3,005,226) (90,094) (3,005,226) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึน (1,395,804) (1,409,673) - - 
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใชไ้ป 1,395,804 1,409,673 - - 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (37,865,738) (5,916,018) (36,467,128) (4,503,508) 
 

18. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั
โดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั ฝ่ายจดัการเห็นว่านโยบายการกาํหนดราคากบับุคคล
ที่เก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ชร้าคาซ่ึงต่อรองกนัอย่างอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 
รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วันท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
บริษทัย่อย  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  -  104,676,356  98,832,285 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย 58,282,184  57,258,259  58,282,184  57,258,259 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี -  -  125,136,986  - 
ค่าบริการจดัการกองทุนส่วนบุคคลคา้งจ่าย -  -  26,448  25,805 

       
บริษทับริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  -  25,000,000 25,000,000 
บริษทัร่วม       
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 1,386,012,485 1,377,157,471 1,244,095,520 1,244,095,520 
เงินฝากเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,033,139  9,790,951  2,033,139  9,790,951 
ลูกหน้ีอ่ืน 4,408  2,500  4,408  2,500 

    เจา้หน้ีอ่ืน 571,243 611,823 571,243 611,823 
บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 13,800,000 - 13,800,000 - 
เงินลงทุนตราสารหน้ี 29,103,775  -  29,103,775 - 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 217,667,873 - 217,800,000 - 

        
บริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน        
บริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกัน        

Thanh Cong Securities Joint Stock Company        
เงินลงทุนในหุน้สามญั – สุทธิ 96,380,815  104,796,263  96,380,815  104,796,263 

KTZ Ruby Hill Securities Co.,Ltd.        
   เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือรอลงทุนหลกัทรัพยใ์นประเทศเมียนมาร์ 51,428,550  53,488,200  51,428,550  53,488,200 
บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)        
เงินลงทุนในหุน้สามญั 245,855,880  281,818,320  245,855,880  281,818,320 
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รายการคา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
และ 2559 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัที่ 31 มีนาคม วนัที่ 31 มีนาคม   
 2560  2559 2560 2559  
 บาท  บาท บาท บาท  

บริษัทย่อย       
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน   
โซลาริส จาํกดั 

    

รายจ่ายค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล - -  77,127 75,037 ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสัญญาร้อยละ 0.2 
     ต่อปีของมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
     (ดูหมายเหตุขอ้ 19.2) 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั      

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื้นท่ี - -  66,150 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัทร่วม      

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั      
เงินปันผลรับ - - - 21,896,272 2559 : จาํนวน 128,801,600 หุน้ หุน้ละ 0.17 บาท
คา่บริการงานวจิยั 750,000 750,000 750,000 750,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 250,000 บาท 

 ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 19.3) 
รายจ่ายค่าบริการ 1,222,500 592,500 1,222,500 592,500 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

(ดูหมายเหตุขอ้ 19.1) 
คา่ธรรมเนียมอ่ืน 654,679 - 654,679 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

      
บริษทั บีคอน ออฟชอร์ จาํกดั      

ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน - 414,548 - 414,548 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
บริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน      
บริษัททีม่ีการควบคุมร่วมกัน      

บริษทั พระโขนงแลนด ์จาํกดั      
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน - 9,549,795 - 9,549,795 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

      
รายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษทัร่วม      

ดอกเบ้ียรับเงินฝากเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพย ์ - 16,507 - 16,507 ตามอตัราท่ีประกาศจ่ายลูกคา้ทัว่ไป 
คา่ธรรมเนียมตวัแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย 300 459,296 300 459,296 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
คา่บริการจดัการ 199,800 199,800 199,800 199,800 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

 66,600 บาทต่อเดือน 
คา่นายหนา้จ่ายจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 8,207 2,566 8,207 2,566  ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2560 และ 2559 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู ้บริหารสําคัญ  
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั” มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัที ่31 มีนาคม  วนัที ่31 มีนาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 1,848,759 1,780,943 976,211 941,865 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 208,823 182,253 171,858 152,729 
รวม 2,057,582 1,963,196 1,148,069 1,094,594 

19. ภาระผูกพนั  
รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

19.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อให้
บริษทัดงักล่าวใหบ้ริการบริหารจดัการ สาํหรับงานดา้นบญัชี งานดา้นปฏิบติัการ งานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพฒันาระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและงานสนบัสนุนดา้นเทคนิค  
งานดา้นกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย งานดา้นบริหารบุคคล งานดา้นธุรการทัว่ไปและงานบริหาร
จดัการทั่วไปในกิจการสัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบังคบัใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปีเวน้แต่
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น โดย
บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 บริษทัทาํ
สญัญาเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 197,500 บาท ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึงวนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2558 และใหมี้ผลบงัคบัอีกต่อไปคราวละ 1 ปี  

เมื่อวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย  ์เคที ซีมิโก  ้จาํกดั เพื่อรับ
บริการบริหารจดัการ สําหรับงานปฏิบตัิการ สัญญามีอาย ุ1 ปี ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2559 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 โดยบริษทัชาํระค่าตอบแทนเดือนละ 210,000บาท 
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19.2 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2555 บริษทัทาํสัญญากบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญามีอาย ุ1 ปี ส้ินสุด
วนัท่ี 17 ตุลาคม 2556 และต่อสัญญาอตัโนมติัคราวละหน่ึงปี บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในอตัรา
ท่ีตกลงกนัตามสญัญาในอตัราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

19.3 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จาํกัด สําหรับการ
ให้บริการบทวิเคราะห์กบัลูกคา้ต่างประเทศ สัญญามีอายุ 2 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2558 และ
ให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ โดยบริษทัไดรั้บ
ค่าบริการเดือนละ 250,000 บาท 

19.4  เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559 บริษทัทาํสัญญากบั KTZ Ruby Hill Securities Company Limited 
เพ่ือให้บริษทัดงักล่าวทาํหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาดา้นการลงทุน นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ 
การค้าหลกัทรัพย  ์ทั้ งท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศเมียนมาร์ 
(Yangon Stock Exchange หรือ YSX) และหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพย ์(OTC) สญัญามีอาย ุ
2 ปี และสามารถขยายเวลาออกไปไดต้ามการตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยท่ีบริษทัตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนในอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายการกบัคู่สญัญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ  

19.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า
ระยะยาวสาํหรับอาคาร อุปกรณ์สํานกังาน และยานพาหนะ ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ
ในอนาคตดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ ณ วนัท่ี 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 2560  2559  2560 2559 

ภายใน 1 ปี 3.4 3.4 2.3 2.3 
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2.8 3.7 1.9 2.5 
รวม 6.2 7.1 4.2 4.8 
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20. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจหรือภูมศิาสตร์ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย : พนับาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 
   ธุรกิจ  ธุรกิจ  การตัด   
 ธุรกิจ  หลักทรัพย์  การลงทุน  รายการบัญชี   
 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืน  ๆ  ระหว่างกัน  งบการเงนิรวม 
รายไดจ้ากภายนอก 10,985 18,806 213,868 - 243,659 
รายไดจ้ากระหวา่งส่วนงาน -  - - -  - 
รายไดท้ั้งส้ิน 10,985 18,806 213,868 -  243,659 

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

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม        14 
รายไดอ่ื้น        803 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร        (32,091) 
ภาษีเงินได ้- คา่ใชจ่้าย       (37,866) 

กาํไรสุทธิ          161,396 
 

(หน่วย : พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 
   ธุรกิจ  ธุรกิจ  การตดั   
 ธุรกิจ  หลักทรัพย์  การลงทุน  รายการบัญชี   
 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืน  ๆ  ระหว่างกัน  งบการเงนิรวม 
รายไดจ้ากภายนอก 8,599 28,366 30,939 - 67,904 
รายไดจ้ากระหวา่งส่วนงาน -  - - -  - 
รายไดท้ั้งส้ิน 8,599 28,366 30,939 -  67,904 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 8,599  6,377  30,939 - 45,915 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม        14 
รายไดอ่ื้น        835 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร        (20,476) 
ภาษีเงินได ้- คา่ใชจ่้าย       (5,916) 

กาํไรสุทธิ          20,372 
 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับาท) 

 ธุรกิจ  ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจการลงทุน  ธุรกิจบริหาร  สินทรัพย์   
 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืน  ๆ  สินทรัพย์  ทีไ่ม่ได้ปันส่วน  งบการเงนิรวม 
สินทรัพย์ของส่วนงาน            
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 1,397,785 235,040 1,508,711 24,666 456,010 3,622,212 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 1,381,979 109,191 1,408,622 24,613 414,010 3,339,079 
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21. การบริหารความเส่ียง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทั 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 18/2549 เร่ือง “การดาํรงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิ” กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์าํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใด  ๆ
ไม่นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาท และไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใด  ๆ
ไม่น้อยกว่า 25 ลา้นบาทและไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 
เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัไดห้ยดุการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทดงักล่าว และไดมี้หนังสือ
แจง้ความประสงคด์งักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ให้บริษทั
ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ ตามท่ีกาํหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 

นอกจากน้ี ตามขอ้บงัคบัสมาชิกของสาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สาํนกัหักบญัชี”) หมวด 300 
“สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของสมาชิกสามญั” กาํหนดให้สมาชิกสามญัตอ้งมีส่วนของเจา้ของ         
ไม่นอ้ยกวา่ 100 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกท่ีทาํธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพนัธ์ 

อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิและส่วนของเจา้ของตามเกณฑด์งักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้หยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็น
การชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 

ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กข.7/2551 เร่ือง การกาํหนด
ทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ของบริษทัหลกัทรัพย ์กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี
หรือการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน มีทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ไม่น้อยกว่า 
500 ลา้นบาทตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป โดยบริษทัไดด้าํเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด
ดงักล่าวแลว้ 

ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษา
การลงทุน โดยบริษทัตอ้งดาํรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภาพคล่องอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่าง
รวมกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ.4/2557 เร่ือง การดาํรง
กองทุนของผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีไดรั้บอนุญาตเฉพาะบางประเภทธุรกิจ 

อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัสามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดสู้งกว่าเกณฑด์งักล่าว 
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บริษทัย่อย 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กน.20/2552 เร่ือง “การดาํรงความ
เพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดัการ” กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนส่วน
บุคคล ซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพดาํรงส่วนของเจ้าของไม่ตํ่ากว่า 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทน.42/2552 เร่ือง“การทาํประกนัภยัความรับผิดของ
บริษทัจดัการและขอ้กาํหนดสาํหรับบริษทัจดัการในการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน” กาํหนดใหบ้ริษทั
จดัการกองทุนรวม บริษทัจัดการกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และบริษทัจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มีระดบัเตือนภยัอยูท่ี่ 30 ลา้นบาท 30 ลา้นบาท และ 
15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในกรณีท่ีบริษทัย่อยไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัไดต้ามท่ีกาํหนด 
บริษทัย่อยจะตอ้งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแผน
ปรับปรุงเพ่ือใหมี้ส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากว่าระดบัเตือนภยัดงักล่าว  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยมีจาํนวน 104.68 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไป ตามเกณฑ ์
ท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

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

บริษัทรับรู้กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บุคคลภายนอกในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” 
ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่าวเป็นรายได ้เม่ือบริษทัมี
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง และเม่ือบริษทัร่วมคาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขายสินทรัพย ์       
ท่ีรับโอนจากบริษทัออกไปใหก้บับุคคลภายนอก  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่
บริษทัร่วมเพ่ิมเติมเป็นจาํนวนเงิน 0.01 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้
คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 148.32 ลา้นบาท และ 148.34 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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23. การวดัมูลค่ายุติธรรม 

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว 

   หน่วย : บาท 
งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน/ 
หนีสิ้นทางการเงิน 

มูลค่ายุตธิรรม ลําดบัช้ันมูลค่า
ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลท่ีใช้ 
ในการวัดมูลค่ายุตธิรรม 31 มีนาคม  

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินลงทุน     
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     

หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

315,656,974 90,274,004 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 798,073,054 702,906,321 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหน้า ณ 
ส้ินวนัรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 26,868,538 26,824,556 2 อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทย ณ  ส้ินวันทําการสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน 

หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย    
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

5,385,220 288,327,412 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

   

 หน่วย : บาท 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ทางการเงิน/ 
หนีสิ้นทางการเงิน 

มูลค่ายุตธิรรม ลําดบัช้ันมูลค่า
ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลท่ีใช้ 
ในการวัดมูลค่ายุตธิรรม 31 มีนาคม  

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินลงทุน     
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

307,050,824 82,339,254 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 748,266,614 653,130,918 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหน้า ณ 
ส้ินวนัรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 26,868,538 26,824,556 2 อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทย ณ  ส้ินวันทําการสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน 

หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย    
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

5,385,220 288,327,412 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

24. การอนุมตัใิห้ออกงบการเงนิระหว่างกาล 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมี้อาํนาจ
ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
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