บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
1.

ข้ อมูลทั่วไปและการดําเนินงานของบริษทั
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อ
วันที่ 8 สิ งหาคม 2537 และได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อยู่จดทะเบี ยนที่ ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ ต้ ี สแควร์ ถนนสี ลม
บางรัก กรุ งเทพฯ 10500
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
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ธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์
การเป็ นที่ปรึ กษาทางการลงทุน
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
การซื้อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเตอร์เนต
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิ จและลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์ประเภทบัญชี มาร์ จิ้นให้แก่บริ 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 วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสื ออนุ ม ตั ิ ของ
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 ได้ยื่นขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ ปรึ กษาการลงทุนตามใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วต่ อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ ปรึ กษาการลงทุนตามหนังสื อที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป
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นอกจากนี้บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่ มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไปจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามหนังสื ออนุ มตั ิ ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่ บสช.0020/2558
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558
เมื่ อวันที่ 4 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้รับอนุ ญ าตให้ขยายระยะเวลาเริ่ 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 ได้รับ อนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่ มประกอบธุ รกิ จนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรั พย์ ไปจนถึ งวันที่ 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”) ประกอบกิ จการในประเทศไทย 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 เพือ่ นําไปบริ หารพัฒนาหรื อจําหน่ายจ่ายโอนต่อไป

-3สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โซลาริ สมีขาดทุนสุ ทธิ 8.73 ล้านบาท และ ณ วันที่
31 มีนาคม 2561 โซลาริ สมีขาดทุนสะสมจํานวน 159.76 ล้านบาท และขาดทุนเกินทุนจํานวน 34.36 ล้านบาท
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่ อง “การดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุนของบริ ษทั จัดการ”กําหนดให้บริ ษทั จัดการดํารงส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยที่ 30
ล้านบาท ในกรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนในระดับเตือนภัยได้ตามที่กาํ หนด บริ ษทั จัดการ
จะต้องรายงานต่ อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รวมทั้งแผน
ปรับปรุ งเพื่อให้มีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โซลาริ ส
มีขาดทุ นเกิ นทุนจํานวน 34.36 ล้า นบาท ซึ่ งตํ่ากว่าระดับ เตือ นภัยที่กาํ หนด ทั้งนี้ เมื่อ วันที่ 15 มี นาคม
2561 ที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของโซลาริ สมีมติพิเศษให้บริ ษทั ดําเนิ นการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั
ทั้งนี้ การเพิ่มทุนเพื่อให้มีเงินทุนเพียงพอตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่ องการดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 21)
2.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํารายงานทางการเงินระหว่ างกาล
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้ ได้จดั ทําขึ้นในสกุลเงินบาทและตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นแบบย่อ และ
มี การเปิ ดเผยข้อมู ลเพิ่ มเติ มตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“กลต.”) ที่ สธ. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่ อง “แบบงบการเงินสําหรับบริ ษทั
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)” ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ ง
นํามาแสดงเปรี ยบเทียบ ได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว
2.3 ผลการดําเนิ นงานซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มิใช่
เครื่ องบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดําเนินงานเต็มปี

-42.4 ข้อมูลบางประการซึ่ งควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจําปี ที่ ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน มิได้นาํ มาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่ องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวใน
งบการเงินระหว่างกาล ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว
2.5 รายการบัญ ชี ระหว่างบริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อยที่ มีส าระสําคัญ ได้ถู กตัดบัญ ชี อ อกจากงบการเงิ น
ระหว่างกาลรวมนี้ แล้ว งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ซึ่งได้สอบทานแล้ว
งบการเงินรวมสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2561 และ 2560 ได้รวมรายการของ
บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุ น โซลาริ ส จํากัด และบริ ษทั บริ หารสิ นทรั พย์ ลุมพินี จํากัด ซึ่ ง
บริ ษ ัท ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 100 ในบริ ษ ัท ย่อ ยทั้งสองแห่ ง โดยได้ต ัด รายการระหว่ างกัน และยอด
คงเหลือที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างกันออกแล้ว
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ยังได้รวมส่ วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งได้มาจากงบการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด, บริ ษทั เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มผี ลต่ อการรายงาน และการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินสํ าหรับรอบ
บัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบตั ิ ทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่
เริ่ มในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิ บ ัติท างการบัญ ชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อ
ปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั

-53.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ ว แต่ ยงั ไม่ มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้
จากสัญญาที่ทาํ กับลูกค้า ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 และจะ
มีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
เป็ นต้นไป
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั
งบการเงิน ของกลุ่ม บริ ษ ทั เมื่อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดัง กล่าวมีผ ลบังคับ ใช้ โดย
ผู บ้ ริ ห ารของกลุ ่ม บริ ษ ทั อยู่ร ะหว่า งการประเมิน ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณในสาระสําคัญ
เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2560
2561
บาท
บาท
เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้น
ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า *
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

382,458,846 342,458,733 377,720,782 324,854,543
(12,169,739) (12,137,303) (12,111,998) (12,136,303)
370,289,107 330,321,430 365,608,784 312,718,240

(* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าไม่ตอ้ งแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินในนามบริ ษทั เพื่อ
ลูกค้าในงบแสดงฐานะการเงินรวมจํานวน 12.17 ล้านบาท และ 12.14 ล้านบาท ตามลําดับ และงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 12.11 ล้านบาท และ 12.14 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั ต้องส่ งคืน
เมื่อลูกค้าทวงถาม

-6ณ วันที่ 31 มี นาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ลูกค้าธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทบัญชี เงินสดจํานวน
437 บัญชี และ 428 บัญชี ตามลําดับ ที่โอนไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 22)
ยังไม่ ได้นําส่ งสัญญาเปิ ดบัญชี ซ้ื อขายหลักทรั พย์ให้แก่ บริ ษทั หลักทรั พย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด โดยลู กค้า
ดังกล่าวมีเงินฝากเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์จาํ นวน 4.28 ล้านบาท และ 4.31 ล้านบาท ตามลําดับ และหุ ้นมูลค่า
144.12 ล้านบาท และ 152.67 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าดังกล่าวได้นาํ ส่ งสัญญาเปิ ด
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด แล้ว บริ ษทั จะโอนทรัพย์สินของลูกค้าราย
ที่นาํ ส่ งสัญญากลับไปฝากยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัดต่อไป
6.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์
บริ ษทั มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
-

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

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

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

บริ ษทั ได้จดั ชั้นลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับ หลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ เรื่ องการจัด ทําบัญ ชี เกี่ ยวกับ ลู ก หนี้ ด้อยคุ 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 มีนาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่าเผื่อหนีส้ งสัย มูลค่าลูกหนี้ธุรกิจ
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่าเผื่อหนีส้ งสัย มูลค่าลูกหนีธ้ ุรกิจ
หลักทรัพย์
จะสู ญทีต่ ้งั
หลักทรัพย์ และ
หลักทรัพย์
จะสู ญทีต่ ้งั
หลักทรัพย์ และ
และดอกเบีย้ ค้างรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุ ทธิ และดอกเบีย้ ค้างรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุ ทธิ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
62,654,566
62,654,566

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

-

62,654,566
62,654,566

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

-

-7มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหนี้จดั ชั้นสงสัย (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ) แยกตาม
อายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
รวม

7.

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
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 มีนาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
62,654,566
62,654,566
62,654,566
62,654,566

-88.

เงินลงทุน
8.1 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนได้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
มูลค่า
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาทุน/
ยุตธิ รรม ราคาตามบัญชี ยุตธิ รรม
ราคาตามบัญชี
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน 277,495,814 202,754,273 277,495,814 245,972,314
ตราสารหนี้ - หุน้ กูภ้ าคเอกชน
25,293,209
27,134,313
25,309,476
27,024,289
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
654,825,427 566,898,405 693,381,940 599,810,912
รวม
957,614,450 796,786,991 996,187,230 872,807,515
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(55,827,459)
(18,379,715)
(105,000,000)
(105,000,000)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
796,786,991 796,786,991 872,807,515 872,807,515
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
7,351,996
3,699,412
7,351,996
4,425,246
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(3,652,584)
(2,926,750)
4,425,246
4,425,246
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
3,699,412
3,699,412
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงิน
23,266,454
23,266,454
23,191,912
23,191,912
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 23,266,454
23,266,454
23,191,912
23,191,912
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
338,288,914 260,408,354 338,032,114 262,401,202
หุน้ บุริมสิ ทธิ
125,000
125,000
125,000
125,000
รวม
338,413,914 260,533,354 338,157,114 262,526,202
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(77,880,560)
(75,630,912)
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
260,533,354 260,533,354 262,526,202 262,526,202
รวมเงินลงทุน
1,084,286,211 1,084,286,211 1,162,950,875 1,162,950,875

-9งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
มูลค่ า
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาทุน/
ยุตธิ รรม
ราคาตามบัญชี ยุตธิ รรม ราคาตามบัญชี
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน 277,495,814
ตราสารหนี้ - หุน้ กูภ้ าคเอกชน
25,293,209
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
612,825,427
รวม
915,614,450
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(54,161,706)
(34,359,774)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
827,092,970
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
7,351,996
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(3,652,584)
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
3,699,412
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
338,288,914
หุน้ บุริมสิ ทธิ
125,000
รวม
338,413,914
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(77,880,560)
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
260,533,354
รวมเงินลงทุน
1,091,325,736

202,754,273
27,134,313
597,204,384
827,092,970
827,092,970

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

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

3,699,412
3,699,412

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

4,425,246
4,425,246

260,408,354 338,032,114 262,401,202
125,000
125,000
125,000
260,533,354 338,157,114 262,526,202
(75,630,912)
260,533,354 262,526,202 262,526,202
1,091,325,736 1,178,814,138 1,178,814,138

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนของหลักทรัพย์หนึ่ งจากหลักทรัพย์
เผื่อขายเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า เนื่ องจากบริ ษทั มีความประสงค์จะขายเงินลงทุ นดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล้
ซึ่ งการโอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุ นดังกล่ าวทําให้เกิ ดกําไรจากการโอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุ นจาก
เงินลงทุนเผื่อขายเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้า จํานวน 180.56 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าซึ่ งแสดงอยูใ่ น
งบการเงินรวมสําหรั บเงินลงทุ นในหลักทรั พย์เพื่อค้าประเภทตัว๋ แลกเงินที่ บริ ษทั ย่อยได้ลงทุ นไว้จาํ นวน
105.00 ล้านบาท มีผลทําให้บริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตัว๋ แลกเงิน
ที่ออกโดยบริ ษทั ย่อยจํานวน 34.36 และ 25.63 ล้านบาทตามลําดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)

- 10 8.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินตามอายุคงเหลือของสัญญามีดงั นี้

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

ไม่ เกิน 1 ปี
บาท
23,266,454
23,266,454

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
-

รวม
บาท
23,266,454
23,266,454

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

(เงิ นลงทุ นที่ จะถื อจนครบกําหนดในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 มี นาคม 2561 และวันที่
31 ธันวาคม 2560: ไม่มี)
8.3 กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่รับรู ้ในส่ วนของเจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการปรับปรุ งภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
- จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
3,540,197
175,028,622

145,167
(725,834)
2,959,530

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
3,540,197
175,028,622

145,167
(725,834)
2,959,530

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

- 11 8.4 บริ ษทั มีเงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้

หุน้ สามัญ

9.

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน/
มูลค่า
ค่าเผื่อ
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
879
6,929
7,808
879
6,929
7,808
879
6,929

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดังนี้
ชื่ อบริษทั

ประเภท
ธุรกิจ

งบการเงินรวม
ประเภท
ทุนชําระแล้ว
สิทธิการออกเสี ยง
วิธรี าคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ทีล่ งทุน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
ล้านบาท ล้านบาท ร้ อยละ
ร้ อยละ ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

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

2,137.8

2,137.8

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,353.7

1,355.3

30.0

30.0

46.00

46.00

13.8

13.8

12.7

14.2

60.0

60.0

30.00

30.00

217.8
1,475.7

217.8
1,475.7

202.8
1,569.2

210.8
1,580.3

- 12 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
สิทธิการออกเสียง
วิธรี าคาทุน
วิธสี ่ วนได้เสีย
หลักทรัพ ย์ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ทีล่ งทุน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
ล้านบาท ล้านบาท ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ให้บริ การจัดการ
กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคล
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

(34..4)

(25.6)

25.0

25.0

100.00

100.00

25.0
(173.1)
25.0

25.0
(173.1)
25.0

24.4
(10.0)

24.5
(1.1)

2,137.8

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,353.7

1,355.3

30.0

46.00

46.00

13.8

13.8

12.7

14.2

60.0

30.00

30.00

217.8
1,475.7
1,500.7

217.8
1,475.7
1,500.7

202.8
1,569.2
1,559.2

210.8
1,580.3
1,579.2

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ 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 ธุรกิจด้านสุขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม หุน้ สามัญ
60.0

ในเดือนสิ งหาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ฟ้องผูอ้ อกตัว๋ แลกเงินรายหนึ่งจํานวนเงิน 105.00 ล้านบาท เนื่องจาก
ผูอ้ อกตัว๋ แลกเงินดังกล่าวไม่สามารถจ่ายคืนเงินเมื่อตัว๋ ครบกําหนด มีผลทําให้บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าซึ่ งแสดงในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สําหรับเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตัว๋ แลกเงินที่ บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไว้ดงั กล่าวจํานวน 105.00 ล้านบาท และ
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรั พย์เพื่อค้าประเภทตัว๋ แลกเงินที่ ออกโดยบริ ษทั ย่อย
จํานวน 34.36 ล้านบาท และ 25.63 ล้านบาทตามลําดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูหมายเหตุขอ้ 8)

- 13 สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมมีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่
31 มีนาคม
2561
ล้ านบาท
8,882.7
(6,306.4)
2,576.3

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
ล้ านบาท
9,351.4
(6,744.5)
2,606.9

รายได้รวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสาํ หรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิสาํ หรับงวด

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
ล้ านบาท
ล้ านบาท
492.3
457.7
(15.3)
14.2
(18.0)
(4.3)

เมื่อ วัน ที่ 17 มกราคม 2560 ที่ป ระชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บ ริ ษทั 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 คณะกรรมการลงทุ น มี ม ติ ใ ห้บ ริ ษ ทั ลงทุ น 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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 30 ของทุน
ชําระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยมีทุนชําระแล้ว 125.4 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ น้ สามัญ 22,800,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
5.5 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 ของทุนชําระ
แล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั บริ ห ารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยมีทุนชําระแล้ว 25.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 2,500,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 ของทุน
ชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว

- 14 10. สินทรัพย์อื่น

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2560
2561
บาท
บาท
925,037
154,009
6,628,680
127,418
695,690
1,025,921
87,111
109,389
281,661
319,167
560,861
936,001
939,001
11,843,355 11,743,758

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
899,957
152,103
6,628,680
102,845
127,418
281,661
109,389
128,373
94,546
592,251
589,251
2,506,952
2,479,054

46,585,950
13,478,216

48,771,900
13,440,792

46,585,950
-

48,771,900
-

501,682
83,466,054

455,085
76,144,630

317,091
58,043,760

324,014
52,647,675

11. เงินกู้ยืมอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื อื่นดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ จี่ ะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ มื อื่น

3.90 - 4.00

699,251,479
699,251,479

-

-

699,251,479
699,251,479

- 15 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ทจี่ ะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ มื อื่น

3.90 - 4.00

675,908,797
675,908,797

-

-

675,908,797
675,908,797

การเปลี่ยนแปลงของบัญชี เงินกูย้ ืมอื่นสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มี
รายละเอียด ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 มีนาคม
2560
2561
675,908,797
467,778,822

ยอดยกมาต้นงวด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ได้รับเงินกูย้ มื อื่น
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมอื่น
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด
ต้นทุนทางการเงิน
ยอดคงเหลือปลายงวด

456,674,908
(440,000,000)

650,353,915
(350,000,000)

6,667,774
699,251,479

6,664,459
774,797,196

12. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
วันที่ 31 มีนาคม
2560
2561
2560
2561
บาท
บาท
บาท
บาท
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

2,437,908
2,437,908

18,805,939
18,805,939

-

-

- 16 13. กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
วันที่ 31 มีนาคม
2560
2561
2560
2561
บาท
บาท
บาท
บาท
(28,627,785) 213,574,789 (27,276,340) 212,779,747
7,668,199
9,395,615
7,569,684
9,198,698
(20,959,586) 222,970,404 (19,706,656) 221,978,445

14. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่ ง
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับ ปี 2561 ได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และวันที่ 17 เมษายน 2561 ตามลําดับ
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และวันที่ 17 เมษายน 2560 ตามลําดับ
15. ค่ าธรรมเนียมและบริการจ่ าย
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
บาท
บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนรวม
และธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
อื่นๆ
รวม

14,060
19,174
86,635
119,869

332,027
185,778
2,580,650
3,098,455

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
บาท
บาท

-

80,337
80,337

- 17 16. ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุน

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในตราสารทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในตราสารหนี้
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
บาท
บาท
2,249,648
2,249,648

8,969,825
8,969,825

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
บาท
บาท
2,249,648

8,969,825

8,727,278

-

10,976,926

(5,844,071)
3,125,754

17. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล

ภาษีเงินได้ – รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
บาท
บาท
9,686,512 (37,865,738)
9,686,512 (37,865,738)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
บาท
บาท
9,689,318
(36,467,128)
9,689,318
(36,467,128)

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีสะสมที่ไม่ได้รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้น
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใช้ไป (คาดว่าจะไม่ได้ใช้)
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
บาท
บาท
(51,626,806) 199,262,018
20%
20%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
บาท
บาท
(49,381,296)
186,984,595
20%
20%

10,325,361

(39,852,404)

9,876,259

(37,396,919)

2,358,046

2,133,644

1,010,454

1,076,769

(99,178)

(56,884)

(99,178)

(56,884)

(1,098,217)

(90,094)

(1,098,217)

(90,094)

(1,799,500)
9,686,512

(1,395,804)
1,395,804
(37,865,738)

9,689,318

(36,467,128)

- 18 18. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกัน
โดยการมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมีกรรมการร่ วมกัน ฝ่ ายจัดการเห็ นว่านโยบายการกําหนดราคากับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่ เกี่ยวข้องกันได้ใช้ราคาซึ่ งต่อรองกันอย่างอิสระที่ ถือปฏิบตั ิเป็ นปกติในธุ รกิจ
รายการธุรกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลื อ กับ บุ ค คลที่ เกี่ ยวข้อ งกัน และกิ จ การที่ เกี่ ยวข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 และวัน ที่
31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
เงินฝากเพื่อซื้ อหลักทรัพย์
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ที่มกี รรมการร่ วมกัน
Thanh Cong Securities Joint Stock Company
เงินลงทุนในหุน้ สามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

-

-

45,640,226

54,367,504

-

-

25,000,000

25,000,000

1,353,650,870 1,355,344,483 1,244,095,520 1,244,095,520
3,068,219
3,194,347
3,068,219
3,194,347
666,988
351,834
666,988
351,834
12,664,645
52,275,873

14,160,569
52,264,684

13,800,000
52,275,873

13,800,000
52,264,684

202,841,638

210,839,172

217,800,000

217,800,000

83,968,092

85,317,444

83,968,092

85,317,444

- 19 งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม

2561
บาท

2560
บาท

2561
บาท

2560
บาท

46,585,950

48,771,900

46,585,950

48,771,900

175,779,280

214,633,980

175,779,280

214,633,980

KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์
บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในหุน้ สามัญ

รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
และ 2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
บาท
บาท

บริษทั ย่ 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
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
ค่าบริ การงานวิจยั
รายจ่ายค่าบริ การ
ค่าธรรมเนียมอื่น
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
บาท
บาท

-

-

-

-

-

1,994,521
80,000,000
80,000,000

-

-

66,150

750,000

750,000

750,000

930,900

1,222,500

930,900

345,295

654,679

345,295

2,112,942
37,898,247
37,887,058

-

2,112,942
37,898,247
37,887,058

นโยบายการกําหนดราคา

77,127 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาร้อยละ 0.2 ต่อปี
ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน
66,150

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
22,050 บาทต่อเดือน

750,000 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาท
ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 19.3)
1,222,500 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 19.1)
654,679 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน

- 20 งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
บาท
บาท

รายการระหว่างบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย
ค่าบริ การจัดการ
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์

96
199,800
-

300
199,800
8,207

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
บาท
บาท

96
199,800
-

นโยบายการกําหนดราคา

300 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
199,800 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
66,600 บาทต่อเดือน
8,207 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”
มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2560
2561
บาท
บาท
1,851,341
1,848,759
177,519
208,823
2,028,860
2,057,582

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
บาท
บาท
996,066
976,211
177,519
171,858
1,173,585
1,148,069

19. ภาระผูกพัน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
19.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด เพื่อให้บริ ษทั
ดังกล่าวให้บริ การบริ หารจัดการ สําหรั บงานด้านปฏิ บ ัติการ งานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
รวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนด้านเทคนิค งานด้านกํากับ
ดูแลให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย งานด้านบริ หารบุคคล งานด้านธุรการทัว่ ไปและงานบริ หารจัดการทัว่ ไป
ในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญ ญาฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น โดยบริ ษทั จะต้อง
จ่ ายค่ าตอบแทนเดื อ นละ 150,000 บาท ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2557 บริ ษัท ทําสั ญ ญา
เปลี่ ยนแปลงค่ าตอบแทนเป็ นเดื อนละ 197,500 บาท ตั้งแต่ ว นั ที่ 1 มิ ถุ นายน 2557 ถึ งวัน ที่ 31
พฤษภาคม 2558 และให้มีผลบังคับ อี กต่ อไปคราวละ 1 ปี ต่ อมาเมื่ อวัน ที่ 3 กรกฎาคม 2560
บริ ษทั ทําสัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็ นเดือนละ 60,000 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และมีผลบังคับต่อปี คราวละ 1 ปี

- 21 เมื่อวัน ที่ 30 มิถุน ายน 2559 บริ ษทั ทําสัญ ญากับ บริ ษ ทั หลัก ทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด เพื่อ รับ
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 ทั ทําสั ญ ญาเปลี่ ยนแปลงค่ าตอบแทนเป็ นเดื อนละ 230,000 บาท
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และมีผลบังคับต่ อปี คราวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
19.2

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

19.3

เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริ ษัททําสั ญ ญากับบริ ษัทหลักทรั 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

19.4

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

- 22 รายการกับคู่สญ
ั ญาทางธุรกิจอื่น ๆ
19.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าระยะยาวสําหรับอาคาร และอุปกรณ์สาํ นักงาน ซึ่ งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การใน
อนาคตดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

2561
2.8
2.8

2560
3.4
0.3
3.7

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2561
1.9
1.9

2560
2.3
0.2
2.5

20. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจหรื อภูมศิ าสตร์
ข้อมู ลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิ จของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบาท)

รายได้จากภายนอก
รายได้ท้งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ภาษีเงินได้ – รายได้
ขาดทุนสุ ทธิ

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
การลงทุน
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
งบการเงินรวม
2,438
(32,702)
(23,007)
7,257
7,257
2,438
(32,702)
(23,007)
7,257
(9,442)
(32,702)
(34,887)
14
1,517
(18,271)
9,687
(41,940)

- 23 (หน่ วย : พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
การลงทุน
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
งบการเงินรวม
18,806
213,868
243,659
10,985
10,985
18,806
213,868
243,659

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

10,985

5,683

213,868

230,536
14
803
(32,091)
(37,866)
161,396

สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั ต่อไปนี้
ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

ธุรกิจการลงทุน
และอื่นๆ

ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์

(หน่ วย : พันบาท)
สิ นทรัพย์
ทีไ่ ม่ ได้ ปันส่ วน งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

1,353,651

49,012

1,299,792

24,551

452,513

3,179,519

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,355,344

60,067

1,390,129

24,537

382,039

3,212,116

21. การบริหารความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2549 เรื่ อง “การดํารงเงิน กองทุน
สภาพคล่อ งสุ ท ธิ ” กํา หนดให้บ ริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์ดาํ รงเงิน กองทุน สภาพคล่อ งสุ ท ธิ เมื่อสิ้ นวันทําการ
ใดๆ ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริ ษทั ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ
ไม่นอ้ ยกว่า 25 ล้านบาทและไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไปและทรัพย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นประกัน เว้นแต่
เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้หยุดการประกอบธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสื อแจ้ง
ความประสงค์ดงั กล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้บริ ษทั
ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิเมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ ตามที่กาํ หนดในวรรคที่หนึ่งแทน

- 24 นอกจากนี้ ตามข้อบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”) หมวด 300
“สมาชิ ก” เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิ กสามัญ” กําหนดให้สมาชิ กสามัญต้องมีส่วนของเจ้าของไม่นอ้ ย
กว่า 100 ล้านบาท สําหรับสมาชิกที่ทาํ ธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพนั ธ์
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุ ทธิและส่ วนของเจ้าของตามเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว
(ดูหมายเหตุขอ้ 1)
ตั้ งแต่ ว ัน ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษั ท ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ป ระเภทการเป็ น
ที่ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดํารงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทั้งสอง
อย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.4/2557 เรื่ อง การดํารง
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะบางประเภทธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดงั กล่าว
บริ ษทั ย่อย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากั บ หลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ที่ กน.20/2552 เรื่ อง “การดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั จัดการ” กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุน
ส่ วนบุคคล ซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชี พและบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งไม่ได้จดั การกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพ ดํารงส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่า 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลําดับ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน.42/2552 เรื่ อง “การทําประกันภัยความรับ
ผิ ดของบริ ษ ัทจัดการและข้อกําหนดสําหรั บบริ ษ ัทจัดการในการดํารงความเพี ยงพอของเงิ น กองทุ น ”
กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ และ
บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งไม่ได้จดั การกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ มีระดับเตือนภัยอยู่ที่ 30 ล้านบาท 30
ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลําดับ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนในระดับเตือนภัยได้
ตามที่กาํ หนด บริ ษทั จะต้องรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งแผนปรับปรุ งเพือ่ ให้มีส่วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โซลาริ สมี ขาดทุ นเกิ นทุ นจํานวน 34.36 ล้านบาท ซึ่ งตํ่ากว่าระดับเตื อนภัยที่
กํา หนด ทั้ ง นี้ เมื ่อ วัน ที่ 15 มี นาคม 2561 ที่ ป ระชุ มวิ สามัญ ผู ถ้ ื อหุ ้ นของโซลาริ สมี มติ พิ เศษให้ บ ริ ษ ัท
ดําเนิ นการเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ทั้งนี้ การเพิ่ มทุ นเพื่ อให้มีเงินทุ นเพี ยงพอตามหลักเกณฑ์ ของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่ องการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 1)

- 25 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 3/2561 เรื่ องการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งมีผลใช้บงั คับใน
วันที่ 1 เมษายน 2561 ประกาศดังกล่าวกําหนดให้ โซลาริ สจะต้องดํารงเงินกองทุนสามส่ วนคือดํารงส่ วนของผู ้
ถือหุ ้นไม่ต่ าํ กว่า 20 ล้านบาท ดํารงเงิ นกองทุ นสภาพคล่ องไม่ ต่ าํ กว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี และดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.01 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุน ซึ่งจะมีผลให้โซลาริ สต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้
22. การโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์ จิ้นให้แก่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุ รกิ จหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ได้รับ ค่าตอบแทนสําหรับการโอน
ธุ รกิจรวมเป็ 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 อ มราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
บริ ษ ัท รั บ รู ้ ก ําไรจากการโอนธุ ร กิ จให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ร่ ว มในงบการเงิ น รวมตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้ น ของ
บุคคลภายนอกในบริ ษทั ร่ วม โดยส่ วนที่เหลือแสดงเป็ น “กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้”
ทั้งนี้ บริ ษทั จะรับรู ้ “กําไรจากการโอนธุ รกิ จให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้ ” ดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อบริ ษทั
มีสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง และเมื่อบริ ษทั ร่ วมคํานวณค่าเสื่ อมราคาหรื อมีการขายสิ นทรัพย์
ที่รับโอนจากบริ ษทั ออกไปให้กบั บุคคลภายนอก
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่
บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติมเป็ นจํานวนเงิน 0.01 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้คงเหลือ
เป็ นจํานวนเงิน 148.27 ล้านบาท และ 148.28 ล้านบาท ตามลําดับ

- 26 23. การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
รายการสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินบางรายการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้ แสดงถึ งข้อมูลเกี่ ยวกับการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
หน่ วย : บาท
สินทรัพย์ ทางการเงิน/
หนีส้ ินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน
ตราสารหนี้ - หุ น้ กูภ้ าคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

งบการเงินรวม
มูลค่ายุตธิ รรม
ลําดับชั้นมูลค่า
ยุตธิ รรม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2560
2561

202,754,273

245,972,314

1

27,134,313

27,024,289

2

566,898,405

599,810,912

2

3,699,412

4,425,246

1

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้ อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม

ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ สิ้ น
วันรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่ วย : บาท

สินทรัพย์ ทางการเงิน/
หนีส้ ินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน
ตราสารหนี้ - หุ ้นกูภ้ าคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุตธิ รรม
ลําดับชั้นมูลค่า
ยุตธิ รรม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
2560
2561

202,754,273

245,972,314

1

27,134,313

27,024,289

2

597,204,384

638,866,087

2

3,699,412

4,425,246

1

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม

ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ สิ้ น
วันรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

- 27 24. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
24.1 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริ ษทั ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นเพิ่มทุนเงิน
ลงทุนในหุ น้ สามัญ บริ ษทั เงินทุน แอ๊ดวานซ์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 25,000,000 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้ น 25 ล้านบาท
24.2 เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริ ษทั ได้ท าํ การซื้ อหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ นของบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การ
กองทุนโซลาริ ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยจํานวน 8,000,000 หุ ้น เป็ นจํานวนเงิน 82.80 ล้านบาท
มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยบริ ษทั ย่อยจะทําการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนจาก 125.40 ล้านบาท
เป็ น 205.40 ล้านบาท ซึ่ งจะมีผลทําให้บริ ษทั ย่อยสามารถดํารงส่ วนของเจ้าของได้ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
24.3 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560
จากกําไรสะสม ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
25. การอนุมตั ใิ ห้ ออกงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

