บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริษทั
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด ตามกฎหมายว่าด้วย
บริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2537 และได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนที่ ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคาร
ลิเบอร์ต้ ีสแควร์ ถนนสี ลม บางรัก กรุ งเทพฯ 10500
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยดังนี้
1. บริ ษ ัทหลักทรั พย์จดั การกองทุ น โซลาริ ส จํากัด ประกอบกิ จการในประเทศไทย โดยได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2. บริ ษ ทั บริ หารสิ นทรั พย์ ลุ มพิ นี จํากัด ประกอบกิ จการในประเทศไทย บริ ษ ทั มี วตั ถุ ประสงค์หลักเพื่ อ
ประกอบธุ รกิจประเภทรับซื้ อ รับโอน รับจ้างบริ หาร สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรื อ
สิ นทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ เลิก หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิ ชย์ ธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ ตลอดจนถึงหลักประกันของสิ นทรัพย์น้ นั เพื่อ
นําไปบริ หารพัฒนาหรื อจําหน่ายจ่ายโอนต่อไป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีสาํ นักงานใหญ่แห่งเดียว

-2-

เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชี มาร์ จิ้นให้แก่บริ ษทั
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ซึ่งเป็ 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 มัติ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.701/2552 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้
ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
ตามหนังสื ออนุมตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.474/2554
ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริ ษทั ได้ยนื่ ขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ ปรึ กษาการลงทุนตามใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ ปรึ กษาการลงทุนตามหลังสื อที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป
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 ษ ัท ได้รั บ อนุ ญ าตให้ ขยายระยะเวลาเริ่ มประกอบธุ รกิ จนายหน้ าซื้ อขาย
หลักทรั พย์ ไปจนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามหนังสื ออนุ มตั ิ ของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0005/2559
ในปั จจุบนั ธุ รกรรมส่ วนใหญ่เป็ นการประกอบธุ รกิจเกี่ ยวกับการลงทุนและอาจมีการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ที่ไม่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จํากัด
2.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
2.1 บริ ษทั จัดทํางบการเงิ นระหว่างกาลนี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 34 (ปรับ ปรุ ง 2558) เรื่ อง
“งบการเงิ นระหว่างกาล” และวิธีปฏิ บ ัติทางการบัญชี ที่ รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย และตามประกาศ
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) ที่ สธ/ข/น. 53/2553
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เรื่ อง “แบบงบการเงินสําหรับบริ ษทั หลักทรัพย์”
2.2 สําหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งนํามา
แสดงเปรี ยบเทียบ ได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ซึ่ งได้
ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
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นอกจากนี้ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2558 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม
และเฉพาะกิ จการสําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ แสดงเป็ นข้อมู ลเปรี ยบเที ยบ
ได้สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้รวมรายการของ
บริ ษ ัทและบริ ษ ัทหลักทรั พย์จดั การกองทุ น โซลาริ ส จํากัด และบริ ษ ัทบริ หารสิ นทรั พย์ ลุ มพิ นี จํากัด
ส่ วนงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้รวมรายการของ
บริ ษทั และบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุ น โซลาริ ส จํากัด ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ ้นอยู่ร้อยละ 100 โดยได้ตดั
รายการระหว่างกัน และยอดคงเหลือที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างกันออกแล้ว
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ยังได้รวม
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งได้มาจากงบการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด และบริ ษทั บีคอน
ออฟชอร์ จํากัด
นอกจากนั้นบริ ษทั มี เงิ นลงทุนในตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั พระโขนงแลนด์ จํากัด จํานวนเงิ น 500 ล้านบาท
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวได้ทาํ สัญญาจํานําหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั เป็ นหลักประกันและบริ ษทั
ได้รับหุ ้นบุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งมี สิทธิ ในการออกเสี ยงร่ วมกันกับผูถ้ ือหุ ้นสามัญเพื่อการควบคุมร่ วมกันในการ
ดําเนิ น งานเกี่ ยวกับ สิ น ทรั พย์ข องบริ ษ ัท พระโขนงแลนด์ จํากัด ทั้งนี้ บริ ษ ัท ได้ส่ งผูแ้ ทนเข้า ไปเป็ น
กรรมการโดยมีอาํ นาจร่ วมกันในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ดังกล่าว
ภายหลังจากบริ ษทั ได้รับชําระหนี้ ตามตัว๋ แลกเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้ว บริ ษทั จะดําเนิ นการถอน
จํานําหุ ้นสามัญโอนหุ ้นบุริมสิ ทธิ ที่บริ ษทั ถือครองคืนแก่บริ ษทั พระโขนงแลนด์ จํากัด และยกเลิกการ
แต่งตั้งผูแ้ ทนของบริ ษทั ในการเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ดังกล่าว ซึ่งเป็ นการเสร็ จสิ้ นการทําธุรกรรม
ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้รับชําระหนี้ ตามตัว๋ แลกเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วและบริ ษทั ได้
ดําเนิ นการถอนจํานําหุ ้นสามัญและโอนหุ ้นบุริมสิ ทธิ ที่บริ ษทั ถือครองคืนแก่บริ ษทั พระโขนงแลนด์ จํากัด
รวมทั้งยกเลิกการแต่งตั้งผูแ้ ทนของบริ ษทั ในการเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
มีผลให้การควบคุมร่ วมกันดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง
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2.3 ข้อมูลบางประการซึ่งควรจะแสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มิได้นาํ มาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่ องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงิน
ระหว่างกาล ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้นจึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว
ผลการดําเนิ นงานสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 ไม่จาํ เป็ นต้อง
บ่งชี้ให้เห็นการคาดการณ์ผลการดําเนินงานเต็มปี
2.4 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษทั ต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรั พย์ หนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์และ
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้ นงวด รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการ
ประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้น
จริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี บัญชีปัจจุบนั และที่จะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
3.1

สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศที่ เกี่ ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีผลบังคับใช้
สําหรั บงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 41

ผลประโยชน์ของพนักงาน
การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)

การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ส่วนงานดําเนินงาน
งบการเงินรวม
การร่ วมการงาน
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
การวัดมูลค่ายุติธรรม
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การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อ
ของผูถ้ ือหุน้
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพเิ ศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า
และปฏิสมั พันธ์ของรายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
เงินที่นาํ ส่ งรัฐ
แนวปฏิบตั ิทางบัญชี
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับการวัดมูลค่าและรับรู ้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

มาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้
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3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับการตัดรายการสิ นทรัพย์
ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องมาเริ่ มถื อ
ปฏิบตั ิกบั งบการเงินเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการประเมินผล
กระทบต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดที่เริ่ มถือปฏิบตั ิ
นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณที่ใช้ในข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ มีความสอดคล้องกับ
การปฏิบตั ิในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณในสาระสําคัญ
เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้นที่มีอายุ
ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า *
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท

530,703,144 425,456,071 478,901,758 356,213,304
(29,857,036) (20,753,987) (12,345,036) (12,368,607)
500,846,108 404,702,084 466,556,722 343,844,697

(* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าไม่ตอ้ งแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีเงิ นฝากสถาบันการเงินและตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าในงบแสดงฐานะการเงินรวมจํานวน 29.86 ล้านบาท และ 20.75 ล้านบาท ตามลําดับ
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 12.35 ล้านบาท และ 12.37 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั
ต้องส่ งคืนเมื่อลูกค้าทวงถาม
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสดจํานวน
452 บัญชี และ 493 บัญชี ตามลําดับ ที่ โอนไปยังบริ ษ ัทหลักทรั พย์ เคที ซี มิ โก้ จํากัด (ดู หมายเหตุ ข ้อ 23)
ยังไม่ ได้นาํ ส่ งสัญญาเปิ ดบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ให้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด โดยลูกค้า
ดังกล่าวมี เงินฝากเพื่อซื้ อขายหลักทรัพย์จาํ นวน 4.52 ล้านบาท และ 4.54 ล้านบาท ตามลําดับ และหุ ้น
มูลค่า 132.04 ล้านบาท และ 114.59 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าดังกล่าวได้นาํ ส่ งสัญญา
เปิ ดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด แล้ว บริ ษทั จะโอนทรัพย์สินของลูกค้า
รายที่นาํ ส่ งสัญญากลับไปฝากยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัดต่อไป
6.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
บริ ษทั มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

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

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
6,096,785
7,522,841
62,654,566
68,751,351
(62,654,566)
6,096,785

62,654,566
70,177,407
(58,607,306)
11,570,101

บริ ษทั ได้จดั ชั้นลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2543 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสื อที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2544 ดังนี้
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มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่า
มาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ย
มูลค่ าลูกหนีธ้ ุรกิจ
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ย
มูลค่าลูกหนีธ้ ุรกิจ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้ งั
หลักทรัพย์ และ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้ งั
หลักทรัพย์และ
และดอกเบีย้ ค้ างรับ
โดยบริษัท
ดอกเบีย้ ค้ างรับ - สุ ทธิ และดอกเบีย้ ค้ างรับ
โดยบริษัท
ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุ ทธิ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,096,785
6,096,785
7,522,841
7,522,841
62,654,566
68,751,351

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

6,096,785

4,047,260
58,607,306
70,177,407

(58,607,306)
(58,607,306)

4,047,260
11,570,101

มูลหนี้ จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหนี้ จดั ชั้นสงสัย (ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ ยค้างรับ )
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
รวม

7.

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
62,654,566
62,654,566
62,654,566
62,654,566

ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 6)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
58,607,306
55,909,133
4,047,260
2,698,173
62,654,566
58,607,306
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8.

เงินลงทุน - สุ ทธิ
8.1 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนได้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
ตราสารหนี้ - หุน้ กูภ้ าคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุ ทธิ

75,682,316
25,388,927
418,874,741
519,945,984
5,466,569
525,412,553

64,349,250
27,243,009
433,820,294
525,412,553
525,412,553

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
76,893,631
196,337,904
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
119,444,273
196,337,904
196,337,904
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
353,533,014
301,327,642
หุน้ บุริมสิ ทธิ
125,000
125,000
รวม
353,658,014
301,452,642
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(52,205,372)
301,452,642
301,452,642
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
รวมเงินลงทุน - สุทธิ
1,023,203,099 1,023,203,099

103,433,284
91,221,379
108,934,028 110,951,859
1,024,932,944 1,035,136,881
1,237,300,256 1,237,310,119
9,863
1,237,310,119 1,237,310,119

76,893,631
(15,286,503)
61,607,128
330,025,014
130,000
330,155,014

61,607,128
61,607,128

275,955,876
130,000
276,085,876
(54,069,138)
276,085,876 276,085,876
1,575,003,123 1,575,003,123
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
69,903,111
58,568,500
ตราสารหนี้ - หุน้ กูภ้ าคเอกชน
25,388,927
27,243,009
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
418,874,741
433,820,294
รวม
514,166,779
519,631,803
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
5,465,024
519,631,803
519,631,803
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุ ทธิ
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
76,893,631
196,337,904
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
119,444,273
196,337,904
196,337,904
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย - สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
353,533,014
301,327,642
หุน้ บุริมสิ ทธิ
125,000
125,000
รวม
353,658,014
301,452,642
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(52,205,372)
301,452,642
301,452,642
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
รวมเงินลงทุน - สุทธิ
1,017,422,349 1,017,422,349

99,630,991
108,934,028
1,024,932,944
1,233,497,963
381,656
1,233,879,619

87,790,879
110,951,859
1,035,136,881
1,233,879,619
1,233,879,619

76,893,631
(15,286,503)
61,607,128

61,607,128
61,607,128

330,025,014
275,955,876
130,000
130,000
330,155,014
276,085,876
(54,069,138)
276,085,876
276,085,876
1,571,572,623 1,571,572,623
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8.2 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเพือ่ ค้า
กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
รวม

(14,998,654)
25,417,975
10,419,321

4,431,326
(325,603)
4,105,723

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเพือ่ ค้า
กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
รวม

5,456,708
46,227,020
51,683,728

4,894,825
(6,437,008)
(1,542,183)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
(14,814,154)
25,417,975
10,603,821

4,458,587
(325,603)
4,132,984

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท

5,083,369
46,227,020
51,310,389

4,922,086
(6,437,008)
(1,514,922)

8.3 ดอกเบี้ยและเงินปั นผลจากเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

ดอกเบี้ย
เงินปั นผล
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
1,655,127
342,584
1,319,434
138,920
1,662,018
1,794,047

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
330,953
1,655,127
1,126,624
127,920
1,457,577
1,783,047
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งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
1,456,594
2,585,004
528,223
8,617,279
3,113,227
10,073,873

ดอกเบี้ย
เงินปั นผล
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
1,428,455
2,585,004
30,137,291 142,011,983
31,565,746 144,596,987

8.4 ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายที่รับรู ้ในส่ วนของเจ้าของ
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
ยอดยกมาต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการปรับปรุ งภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือสิ้ นงวด

บาท
(6,347,606)
(26,946,155)
134,730,776
101,437,015

บาท
1,586,901

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
(6,347,606)

บาท
-

(26,946,155)

1,586,901

(7,934,507) 134,730,776
(6,347,606) 101,437,015

(7,934,507)
(6,347,606)

8.5 บริ ษทั มีเงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้

หุน้ สามัญ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน/
มูลค่า
ค่าเผื่อ
ราคาทุน/
มูลค่ า
ค่ าเผื่อ
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การด้ อยค่า ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การด้ อยค่ า
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
6,973
7,808
7,808
845
6,963
835
7,808
6,973
7,808
845
6,963
835

- 14 -

9.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม - สุ ทธิ
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดังนี้
งบการเงินรวม
ชื่ อบริษัท

ประเภท

ประเภท

กิจการ

หลักทรัพ ย์

ทุนชําระแล้ว
ณ วันที่

สิทธิการออกเสียง

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

วิธรี าคาทุน
ณ วันที่

วิธสี ่ วนได้เสีย

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ที่ลงทุน 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559

2558

2559

2558

2559

2558

2559

2558

ล้านบาท

ล้านบาท

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

หุน้ สามัญ

2,138

2,138

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,420.2

1,328.5

หุน้ สามัญ

148

148

18.70

18.70

70.0

70.0

51.2

51.2

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด

ธุรกิจหลักทรัพย์

บริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จํากัด

ธุรกิจให้บริ การ
ในอุตสาหกรรม
นอกชายฝั่ง

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวม - สุทธิ

ชื่ อบริษัท

บริษทั ย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน โซลาริ ส จํากัด

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี

ประเภท
กิจการ

บริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จํากัด

(70.0)

(51.2)

(51.2)

1,244.1

1,420.2

1,328.5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธสี ่ วนได้ เสีย
ประเภท
ทุนชําระแล้ว
สิทธิการออกเสียง
วิธรี าคาทุน
หลักทรัพ ย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
2559
2558
2559
2558
ล้านบาท ล้านบาท ร้ อยละ
ร้ อยละ ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ให้บริ การจัดการ
กองทุนรวม
กองทุนส่ วนบุคคล
และกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
หุน้ สามัญ
รับซื้อหรื อรับโอน
สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ของสถาบันการเงิน หุน้ สามัญ

125.4

125.4

100.0

100.0

173.1

173.1

104.6

86.9

25.0

25.0

100.0

100.0

25.0
(68.5)

25.0
(86.2)

24.5
-

25.0
-

129.6

111.9

129.1

111.9

1,244.1

1,244.1

1,420.2

1,328.5

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด

(70.0)
1,244.1

ธุรกิจหลักทรัพย์

หุน้ สามัญ

ธุรกิจให้บริ การ

หุน้ สามัญ

2,138

2,138

49.71

49.71

148

148

18.70

18.70

ในอุตสาหกรรม
นอกชายฝั่ง
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

รวม - สุ ทธิ

70.0

70.0

51.2

51.2

(70.0)

(70.0)

(51.2)

(51.2)

1,244.1

1,244.1

1,420.2

1,328.5

1,373.7

1,356.0

1,549.3

1,440.4
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สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมมีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่
30 กันยายน
2559
ล้ านบาท
9,402.6
6,681.5
2,721.1

รายได้รวม
กําไรสุทธิ สาํ หรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุทธิ สาํ หรับงวด

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2558
2559
ล้านบาท
ล้ านบาท
714.4
499.1
164.9
42.9
(26.3)
11.8

รายได้รวม
กําไรสุทธิสาํ หรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุทธิ สาํ หรับงวด
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม

สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2558
2559
ล้านบาท
ล้านบาท
1,722.2
1,510.9
297.3
144.6
(6.1)
18.1
21.9
141.5

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2558
ล้านบาท
6,773.6
4,299.5
2,474.1

เมื่ อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ ประชุ มคณะกรรมการลงทุ นมี มติ ให้บริ ษ ทั ซื้ อเงิ นลงทุ นในหุ ้นสามัญบริ ษ ทั
หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เพิ่ม จํานวน 99,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 19.18 บาท
จากผูถ้ ือหุ ้นเดิม และในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนรับทราบการซื้อเงินลงทุน
ในหุ ้นสามัญบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด เพิ่มอีก จํานวน 170,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 27.60 บาท
จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมส่ งผลให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากเดิมร้ อยละ 49.64 เป็ นร้อยละ 49.71
ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
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เมื่ อวัน ที่ 21 มี นาคม 2557 บริ ษ ทั ได้ท าํ สั ญ ญาลงทุ น ในหุ ้ นสามัญ ของบริ ษ ทั บี คอน ออฟชอร์ จํากัด
ซึ่ งประกอบธุ รกิจให้บริ การตรวจสอบและจําหน่ ายอุปกรณ์ช่วยชี วิตและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
ให้แก่อุตสาหกรรมพาณิ ชย์นาวีและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง มูลค่าเงินลงทุน 60 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุ ้น สามัญ จํา นวน 2 ล้านหุ ้ น มู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 10 บาท คิ ดเป็ นสั ดส่ ว นการลงทุ น ร้ อ ยละ 19.05
ของทุ นทั้งหมด และเมื่ อวันที่ 25 มี นาคม 2558 ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการลงทุ นมี มติ ให้บ ริ ษทั ซื้ อเงิ น
ลงทุนในหุ ้นสามัญบริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เพิ่มอีก จํานวน 768,205
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 13 บาท จากการออกหุน้ เพิม่ ทุนของบริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จํากัด ส่ งผลให้สดั ส่ วนการ
ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม ร้ อ ยละ 19.05 เป็ นร้ อ ยละ 21.62 ของทุ น ชํา ระแล้ว ของบริ ษ ัท ร่ ว ม
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ร่ วมมีมติอนุมตั ิ
เพิ่มทุนจดทะเบียนหุน้ สามัญอีกจํานวน 2,000,000 หุน้ จากหุน้ สามัญเดิมจํานวน 12,806,000 หุน้ เป็ นหุน้
สามัญใหม่จาํ นวน 14,806,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท โดยที่บริ ษทั ไม่ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น เพิ่มทุน
ดังกล่าว ส่ งผลให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ลดลงจากเดิ มร้ อยละ 21.62 เป็ นร้อยละ 18.70 ของทุ นชําระ
แล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ทั ได้ต้ งั ค่ าเผื่อการด้อยค่ าเงิ น ลงทุ นในบริ ษ ทั บี คอน ออฟชอร์ จํากัด
ในงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งจํานวนเป็ นเงิน 69.99 ล้านบาท และในงบการเงินรวมทั้งจํานวนเป็ นเงิน
51.21 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จํากัดมีผลการดําเนิ นงานขาดทุนและอยู่ระหว่างปรับ
โครงสร้างธุรกิจ
เมื่ อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ ประชุ มคณะกรรมการลงทุ นมีมติ ให้บริ ษทั ลงทุ นในหุ ้นสามัญบริ ษทั
บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยมี ทุนชําระแล้ว 25 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ
2,500,000 หุ ้น มู ลค่ าที่ ต ราไว้หุ้นละ 10 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
มีทุนชําระแล้ว 125.4 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 22,800,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 5.5 บาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้ว
ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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10. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
สิ นทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพือ่ ค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนทางภาษีสะสม
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
สิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพือ่ ค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้ของพนักงาน
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท

212,616
25,596,542
412,659
2,418,777
10,143,055
508,554
10,357
22,747,471
62,050,031

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

212,616
25,596,542
2,371,062
508,554
10,357
28,699,131

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

3,570,773
25,359,254
903,404

2,542,644
470,490
848,850

3,522,749
25,359,254
664,109

2,537,872
470,490
632,055

29,833,431
32,216,600

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

29,546,112
(846,981)

3,640,417
29,285,053
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2559

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 18)
เบ็ดเสร็จอื่น

บาท

บาท

216,610
29,512,066

(3,994)
(3,915,524)

-

212,616
25,596,542

312,996

99,663

-

412,659

1,678,667

740,110

-

2,418,777

สิ นทรัพย์อื่น
ขาดทุนสะสมทางภาษีของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน

1,586,901
10,357
14,567,337
-

(4,424,282)
508,554

(1,586,901)
-

10,357
10,143,055
508,554

กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้

22,756,013

(8,542)

-

22,747,471

70,640,947

(7,004,015)

(1,586,901)

62,050,031

2,542,644

1,028,129

-

3,570,773

25,359,254

25,359,254
-

สิ นทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

บาท

ณ วันที่
30 กันยายน
2559
บาท

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของพนักงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

-

-

470,490

(470,490)

-

848,850

54,554

-

32,330

(32,330)

-

-

3,894,314

579,863

25,359,254

29,833,431

66,746,633

(7,583,878)

(26,946,155)

32,216,600

903,404
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ณ วันที่
1 มกราคม
2558
บาท

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 18)
บาท

ในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

ณ วันที่
30 กันยายน
2558
บาท

สิ นทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
สิ นทรัพย์อื่น
ขาดทุนสะสมทางภาษีของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้

216,610
32,378,201
233,378

(1,961,016)
113,707

-

216,610
30,417,185
347,085

169,477
10,357
8,629,668
-

1,455,051
6,733,103
344,102

-

1,624,528
10,357
15,362,771
344,102

22,767,392

(8,511)

-

22,758,881

64,405,083

6,676,436

-

71,081,519

1,682,404

2,434,015

-

4,116,419

-

-

992,754

992,754

-

816,350

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของพนักงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

718,850

97,500

-

-

32,330

32,330

2,401,254

2,531,515

1,025,084

5,957,853

62,003,829

4,144,921

(1,025,084)

65,123,666
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ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท
สิ นทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลียน
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 18)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
30 กันยายน
2559
บาท

216,610
29,512,066

(3,994)
(3,915,524)

-

212,616
25,596,542

1,599,536

771,526

-

2,371,062

1,586,901
10,357
32,925,470

508,554

(1,586,901)
-

508,554

(2,639,438)

(1,586,901)

10,357
28,699,131

2,537,872

984,877

-

3,522,749

470,490

(470,490)

25,359,254
-

25,359,254
-

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

32,054
546,441
(3,185,879)

25,359,254
(26,946,155)

664,109
29,546,112
(846,981)
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ณ วันที่
1 มกราคม
2558
บาท
สิ นทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
สิ นทรัพย์อื่น

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 18)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
30 กันยายน
2558
บาท

216,610
32,378,201

(1,961,016)

-

216,610
30,417,185

169,477

1,448,224
344,102

-

1,617,701
344,102
10,357

-

32,605,955

10,357
32,774,645

(168,690)

1,682,404

2,432,641

-

4,115,045

-

-

992,754

992,754

992,754
(992,754)

607,055

532,055

75,000

2,214,459
30,560,186

2,507,641
(2,676,331)

5,714,854
26,891,101

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 บริ ษทั มีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน
43.97 ล้านบาท และ 70.56 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งจะหมดอายุภายใน 5 ปี
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 บริ ษทั ย่อยได้มีการทบทวนมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยบริ ษทั ย่อยรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาํ นวน 10.32
ล้านบาท และ 15.47 ล้านบาท ตามลําดับ เนื่ องจากบริ ษทั ประมาณการว่าจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตที่
เพี ยงพอต่ อการนําผลแตกต่ างชั่วคราวมาใช้ประโยชน์ จ ํานวนเงิ น 51.58 ล้านบาท และ 77.37 ล้านบาท
ตามลําดับ และมีผลขาดทุนสะสมทางภาษีจาํ นวนเงิน 3.42 ล้านบาท และ 3.91 ล้านบาท ตามลําดับ ที่คาดว่า
จะไม่สามารถนําผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะหมดอายุภายใน 5 ปี
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11. สิ นทรัพย์ อื่น
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2559
บาท
บาท
ดอกเบี้ยค้างรับ
3,108,997
1,214,030
ค่าประกันจ่ายล่วงหน้า
551,996
129,418
ค่าบํารุ งรักษาจ่ายล่วงหน้า
443,420
106,065
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์จ่ายล่วงหน้า
240,613
109,693
ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหน้า
732,389
16,345
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
489,778
431,101
เงินมัดจําอื่น
1,327,758
1,133,228
7,250,713
8,214,995
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมและบริ การจัดการกองทุนรวมค้างรับ
ภาษีเงินได้รอรับคืน
9,851,096
7,854,985
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ 51,786,450
อื่นๆ
337,670
881,205
รวม
76,120,880
20,091,065

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท
2,916,244
1,077,356
258,545
129,418
12,122
240,613
109,693
68,577
16,345
159,417
98,634
981,008
786,878
2,332,496
2,543,703
51,786,450
312,044
763,753
59,055,394
5,537,902

12. เงินกู้ยืมอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื อื่นดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ) ต่อปี
เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน

3.45 - 3.50

รวมเงินกูย้ มื อื่น

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ) ต่อปี
เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ มื อื่น

3.40 - 3.60

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ ี่จะครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

491,177,850

-

-

491,177,850

491,177,850

-

-

491,177,850

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ ี่จะครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

969,504,592

-

-

969,504,592

969,504,592

-

-

969,504,592
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13. เงินปันผลจ่ าย
เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ของบริ ษทั มีมติ อนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผล
สําหรั บผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.09 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
117.69 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.04 บาท
เป็ นจํานวนเงิน 52.30 ล้านบาทเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 จึงคงเหลือเงินปั นผลสําหรับปี 2558 ที่จะจ่าย
ในครั้งนี้ ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงิน 65.37 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
13 พฤษภาคม 2559
เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สําหรับ
ผลการดําเนิ นงานสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.04 บาท เป็ นจํานวนเงิน
52.30 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 กันยายน 2558
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
65.36 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
14. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

24,283,841
24,283,841

28,655,601
28,655,601

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

2559
บาท

2558
บาท

2559
บาท

2558
บาท

81,635,718
81,635,718

82,689,836
82,689,836

-

-

- 24 -

15. ค่ าธรรมเนียมและบริการจ่ าย
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนรวม
และธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
อื่นๆ
รวม

2559
บาท

2558
บาท

2559
บาท

2558
บาท

373,416
9,970,753
298,992
10,643,161

126,028
11,910,406
348,260
12,384,694

84,206
84,206

142,896
142,896

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนรวม
และธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

2559
บาท

2558
บาท

2559
บาท

2558
บาท

1,112,131
27,606,648
1,920,435
30,639,214

546,524
28,547,848
643,665
29,738,037

243,743
243,743

557,755
557,755

16. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่ ง
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้ว ย ทั้งนี้ ค่า ตอบแทนกรรมการสํา หรับ ปี 2559 ได้รับอนุ มตั ิจ ากที่ ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และวันที่ 20 เมษายน 2559 ตามลําดับ
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 20 เมษายน 2558 ตามลําดับ
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17. ขาดทุนจากการด้ อยค่ าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
บาท
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในตราสารทุน (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย (โอนกลับ)
รวม

2558
บาท

2559
บาท

2558
บาท

311,150

(4,172,321)

311,150

(4,172,321)

311,150

(4,172,321)

(2,872,524)
(2,561,374)

(5,540,469)
(9,712,790)

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
บาท
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในตราสารทุน (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย (โอนกลับ)
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน

2558
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
บาท

2558
บาท

(1,863,766)

(8,413,684)

(1,863,766)

(8,413,684)

(1,863,766)

(8,413,684)

(17,713,864)
(19,577,630)

(33,246,186)
(41,659,870)
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18. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล

ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
รวม

ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
(ดูหมายเหตุขอ้ 10)
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
2,093,448
(3,738,760)
2,093,448
(3,738,760)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
2,794,748
(2,375,948)
2,794,748
(2,375,948)

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท

(7,583,878)
(7,583,878)

(3,185,879)
(3,185,879)

4,144,921
4,144,921

(2,676,331)
(2,676,331)

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดงั นี้

กําไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไรก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใช้ไป
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของขาดทุนสะสมที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้น
ตัดจําหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
83,501,631
32,367,601
20%
20%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
(7,951,905)
2,705,006
20%
20%

(16,700,326)

(6,473,520)

1,590,381

(541,001)

17,525,633
698,432

4,555,179
1,359,944

(63,774)
-

(14,528)
-

(74,443)

425,912

(74,443)

425,912

644,152

(2,246,331)

1,342,584

(2,246,331)

2,093,448

(1,359,944)
(3,738,760)

2,794,748

(2,375,948)
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กําไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไรก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใช้ไป
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของขาดทุนสะสมที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้น
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) (ดูหมายเหตุขอ้ 10)

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2558
2559
บาท
บาท
143,491,565
80,116,576
20%
20%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
46,506,984
144,166,511
20%
20%

(28,698,313)

(16,023,315)

(9,301,397)

(28,833,302)

21,081,122
4,389,457

10,236,375
5,227,942

6,082,205
-

28,282,815
-

(205,569)

6,180,437

(205,569)

6,180,437

(4,150,575)

(8,306,281)

238,882

(8,306,281)

(7,583,878)

6,829,763
4,144,921

(3,185,879)

(2,676,331)

19. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกัน
โดยการมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมีกรรมการร่ วมกัน ฝ่ ายจัดการเห็ นว่านโยบายการกําหนดราคากับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ใช้ราคาซึ่ งต่อรองกันอย่างอิสระที่ ถือปฏิ บตั ิ เป็ นปกติในธุ รกิ จ
รายการธุรกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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ยอดคงเหลือกับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่
31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
บาท
บาท

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
104,602,248
86,888,385
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
57,794,696
58,405,520
57,794,696
58,405,520
ค่าบริ การจัดการกองทุนส่ วนบุคคลค้างจ่าย
25,070
26,917
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
25,000,000
25,000,000
ลูกหนี้อื่น
139,620
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
1,420,168,337 1,328,467,230 1,244,095,520 1,244,095,520
ลูกหนี้อื่น
357
357
เจ้าหนี้อื่น
455,046
1,219,674
455,046
1,219,674
เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย์
10,131,171
10,647,617
10,131,171
10,647,617
บริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จํากัด
เงินลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
17,387,941
17,387,941
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน
Thanh Cong Securities Company J.S.C.
เงินลงทุนในหุ น้ สามัญ - สุ ทธิ
105,616,685 101,958,477 105,616,685 101,958,477
ลูกหนี้อื่น
24,596
11,040
24,596
11,040
KTZ Ruby Hill Securities Co.,Ltd.
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์
51,786,450
51,786,450
บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในหุ น้ สามัญ
191,748,760
191,748,760
บริษทั ที่มีการควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั พระโขนงแลนด์ จํากัด
เงินลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
เงินลงทุนในหุ น้ บุริมสิ ทธิ์

-

479,641,096
5,000

-

479,641,096
5,000
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รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558
บาท
บาท
บาท
บาท
บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
โซลาริ ส จํากัด
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน
ส่ วนบุคคลที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
รายจ่ายค่าบริ หารกองทุนส่ วนบุคคล
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด
รายจ่ายค่าบริ การ

-

100,000,000
-

นโยบายการกําหนดราคา

100,000,000 ตามมูลค่าเงินลงทุน
80,902
137,400 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 0.2
ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

1,222,500

1,462,500

1,222,500

750,000

250,000

750,000

ค่าธรรมเนียมอื่น
677,149
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์
6,494
บริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จํากัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
บริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัททีม่ ีการควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั พระโขนงแลนด์ จํากัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
27,154,050

714,290
441,553

677,149
6,494

1,462,500 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุขอ้ 20.1)
250,000 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุขอ้ 20.3)
714,290 ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดจริ ง
441,553 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

604,931

-

604,931 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ค่าบริ การงานวิจยั

รายการระหว่ างบริษัทย่ อยและบริษทั ร่ วม
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่

66,150

-

-

9,189,817 27,154,050

-

91,575

-

ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย
ค่าบริ การจัดการ
รายรับค่าบริ หารกองทุนส่ วนบุคคล

445,210
199,800
-

425,905
199,800
135,436

445,210
199,800
-

ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์

-

1,225

-

9,189,817 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา/อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 8 ต่อปี (ดูหมายเหตุขอ้ 2.2)
91,575 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 30,525 บาทต่อเดือน
ยกเลิกสัญญาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
425,905 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
199,800 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 66,600 บาทต่อเดือน
135,436 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 0.5
ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
1,225 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
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รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
โซลาริ ส จํากัด
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
ที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน
ส่ วนบุคคลที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
รายจ่ายค่าบริ หารกองทุนส่ วนบุคคล

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท

-

200,000,000

-

-

150,000,000
-

234,019

นโยบายการกําหนดราคา

200,000,000 ตามมูลค่าเงินลงทุน
150,000,000 ตามมูลค่าเงินลงทุน
536,303 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 0.2
ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่

110,250

-

-

2,407,500

4,387,500

2,407,500

ค่าบริ การงานวิจยั

2,250,000

1,750,000

2,250,000

ค่าธรรมเนียมอื่น
รายจ่ายค่าบริ การอื่น
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์

1,006,064

1,006,064

6,494

987,193
22,470
441,553

542,239

2,635,315

542,239

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด
รายจ่ายค่าบริ การ

บริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จํากัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน

6,494

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

4,387,500 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 20.1)
1,750,000 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000
บาท ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 20.3)
987,193 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
22,470 ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
441,553 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

2,635,315 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
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บริษัททีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษัททีม่ ีการควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั พระโขนงแลนด์ จํากัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
รายการระหว่ างบริษัทย่ อยและบริษทั ร่ วม
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่

ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย
ค่าบริ การจัดการ
รายรับค่าบริ หารกองทุนส่ วนบุคคล
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท

27,154,050

9,189,817

27,154,050

9,189,817 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา/อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 8 ต่อปี (ดูหมายเหตุขอ้ 2.2)

-

274,725

-

1,186,690
599,400

1,087,463
599,400

1,186,690
599,400

-

135,436

-

274,725 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 30,525 บาท
ต่อเดือน ยกเลิกสัญญาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2559
1,087,463 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
599,400 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 66,600 บาท
ต่อเดือน
135,436 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ

2,721

1,225

2,721

นโยบายการกําหนดราคา

0.5 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
1,225 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ค่าตอบแทนที่ จ่ายให้
ผูบ้ ริ หารสําคัญ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 24 (ปรับ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง “การเปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ยวกับ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2558
2559
บาท
บาท
1,780,943
1,702,107
182,250
159,734
1,963,193
1,861,841

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
941,865
917,133
152,727
136,322
1,094,592
1,053,455

- 32 -

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2558
2559
บาท
บาท
5,342,829
5,088,357
546,756
479,203
5,889,585
5,567,560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
บาท
บาท
2,825,595
2,743,900
458,185
408,966
3,283,780
3,152,866

20. ภาระผูกพัน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
20.1 เมื่ อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด เพื่อให้
บริ ษทั ดังกล่าวให้บริ การบริ หารจัดการ สําหรับงานด้านบัญชี งานด้านปฏิบตั ิการ งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนด้านเทคนิ ค
งานด้านกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย งานด้านบริ หารบุคคล งานด้านธุรการทัว่ ไปและงานบริ หาร
จัดการทัว่ ไปในกิจการสัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันก่ อนวันครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น โดยบริ ษทั
จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท ต่อมาเมื่ อวันที่ 1 มิ ถุนายน 2557 บริ ษทั ทําสัญญา
เปลี่ ย นแปลงค่ าตอบแทนเป็ นเดื อ นละ 197,500 บาท ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มิ ถุ น ายน 2557 ถึ ง วัน ที่
31 พฤษภาคม 2558 และให้มีผลบังคับอีกต่อไปคราวละ 1 ปี
เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด เพื่อรับบริ การ
บริ หารจัดการ สําหรับงานปฏิบตั ิการและเลขานุการบริ ษทั สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหาคม
2556 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และมีผลต่อเนื่ องไปอีก 3 เดือนต่อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2557 บริ ษทั ทําสัญญาขยายเวลารับบริ การต่อไปอีก 14 เดือน นับตั้งแต่วนที่ 1 พฤศจิกายน 2557
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริ ษทั ชําระค่าตอบแทนเดือนละ 290,000บาท บริ ษทั ได้ยกเลิก
สัญญาตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด เพื่อรับ
บริ การบริ หารจัดการ สําหรับงานปฏิบตั ิการ สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยบริ ษทั ชําระค่าตอบแทนเดือนละ 210,000บาท
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20.2

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 นทรัพย์สุทธิของกองทุน

20.3

เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริ ษ ัททําสั ญญากับบริ ษ ัทหลักทรั พย์ เคที ซี มิ โก้ จํากัด สําหรั บ
การให้บริ การบทวิเคราะห์กบั ลูกค้าต่างประเทศ สัญญามีอายุ 2 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2558
และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่ งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า โดยบริ ษทั
ได้รับค่าบริ การเดือนละ 250,000 บาท

20.4

เมื่ อ วัน ที่ 12 มกราคม 2559 บริ ษ ัท ทําสั ญ ญากับ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited
เพื่ อให้บริ ษทั ดังกล่าวทําหน้าที่ เป็ นที่ ปรึ กษาด้านการลงทุ น นายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ และ
การค้าหลักทรัพย์ ทั้งที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเมียนมาร์ (Yangon
Stock Exchange หรื อ YSX) และหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC) สัญญา มีอายุ 2 ปี และ
สามารถขยายเวลาออกไปได้ต ามการตกลงของคู่ สั ญ ญาทั้งสองฝ่ าย โดยที่ บ ริ ษ ัท ต้อ งจ่ าย
ค่าตอบแทนในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการกับคู่สญ
ั ญาทางธุรกิจอื่น ๆ
20.5

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่ าระยะยาวสําหรั บอาคารอุ ปกรณ์ สํานักงาน และยานพาหนะซึ่ งจะต้องจ่ ายค่าเช่ าและ
ค่าบริ การในอนาคตดังต่อไปนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

20.6

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
ล้ านบาท
ล้านบาท
3.4
3.3
4.7
7.0
8.1
10.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
ล้านบาท
ล้ านบาท
2.3
2.3
3.0
4.7
5.3
7.0

เมื่ อวันที่ 29 เมษายน 2557 บริ ษ ทั ทําสัญญากับบริ ษ ทั Mac Capital Advisors Limited เพื่อให้บริ ษ ทั
ดังกล่าวหาลูกค้าเพื่อรับบริ การที่ปรึ กษาทางด้านการเงินกับบริ ษทั สัญญาสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็ นอัตราร้อยละของรายได้ค่าธรรมเนี ยมที่บริ ษทั ได้รับจาก
ลูกค้าให้แก่บริ ษทั ดังกล่าว
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20.7

บริ ษ ัทมี ภาระผู กพันตามสั ญญาลงทุ นในหุ ้ นสามัญของบริ ษ ัทในต่ างประเทศแห่ งหนึ่ งมู ลค่ า
1,000,000 เหรี ยญสหรั ฐ โดยที่ บริ ษ ัทดังกล่ าวเรี ยกชําระเงิ นลงทุ นบางส่ วนแล้วจํานวน 700,000
เหรี ยญสหรัฐ คงเหลือภาระที่บริ ษทั ต้องชําระเงินลงทุนอีกจํานวน 300,000 เหรี ยญสหรัฐ ทั้งนี้บริ ษทั
ได้ชาํ ระเงินลงทุนส่ วนที่เหลือแล้วเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เงินลงทุน
ดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่งของเงินลงทุน - สุ ทธิ

21. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจหรื อภูมศิ าสตร์
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับสําหรับงวดสามเดือน
และงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบาท)

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

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
90,811
90,811
90,811

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ธุรกิจ
ธุรกิจ
การตัด
หลักทรัพย์
การลงทุน
รายการบัญชี
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
ระหว่ างกัน
24,284
10,108
24,284
10,108
3,174
10,108
-

งบการเงินรวม
125,203
125,203
104,093
4,179
14
797
(25,581)
2,093
85,595
(หน่ วย : พันบาท)

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

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
33,669
33,669
33,669

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ธุรกิจ
ธุรกิจ
การตัด
หลักทรัพย์
การลงทุน
รายการบัญชี
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
ระหว่ างกัน
28,656
2,897
28,656
2,897
6,508
2,897
-

งบการเงินรวม
65,222
65,222
43,074
3,906
14
3,314
(17,941)
(3,738)
28,629
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(หน่ วย : พันบาท)

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

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
114,680
114,680
114,680

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ธุรกิจ
ธุรกิจ
การตัด
หลักทรัพย์
การลงทุน
รายการบัญชี
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
ระหว่ างกัน
81,636
53,547
81,636
53,547
20,221
53,547
-

งบการเงินรวม
249,863
249,863
188,448
17,142
43
4,072
(66,213)
(7,584)
135,908
(หน่ วย : พันบาท)

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

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
94,102
94,102
94,102

สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ธุรกิจ
ธุรกิจ
การตัด
หลักทรัพย์
การลงทุน
รายการบัญชี
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
ระหว่ างกัน
82,690
(2,869)
82,690
(2,869)
25,029
(2,869)
-

งบการเงินรวม
173,923
173,923
116,262
7,364
42
5,080
(48,632)
4,145
84,261

สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบาท)

สินทรัพ ย์ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน

ธุรกิจ
การลงทุน
และอื่นๆ

1,426,265
1,340,037

115,775
98,706

1,023,203
1,575,003

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์
24,616
25,011

สินทรัพ ย์
ทีไ่ ม่ ได้ปันส่ วน
601,866
461,957

งบการเงินรวม
3,191,725
3,500,714
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22. การบริหารความเสี่ ย ง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2549 เรื่ อง “การดํารงเงิ นกองทุน
สภาพคล่องสุ ทธิ ” กําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาํ รงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่ อสิ้ นวันทําการใดๆ
ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า บริ ษทั ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ
ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทและไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้ สินทัว่ ไปและทรัพย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นประกัน
เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้หยุดการประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสื อ
แจ้งความประสงค์ดงั กล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วให้บริ ษทั
ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิเมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ ตามที่กาํ หนดในวรรคที่หนึ่งแทน
นอกจากนี้ ตามข้อบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”) หมวด 300
“สมาชิ ก” เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิ กสามัญ” กําหนดให้สมาชิ กสามัญต้องมีส่วนของเจ้าของ
ไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท สําหรับสมาชิกที่ทาํ ธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพนั ธ์
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ไม่ ตอ้ งดํารงเงินกองทุ นสภาพ
คล่องสุ ทธิและส่ วนของเจ้าของตามเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริ ษทั ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นการ
ชัว่ คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1)
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข.7/2551 เรื่ อง การกําหนด
ทุนจดทะเบียนซึ่ งชําระแล้วของบริ ษทั หลักทรัพย์ กําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ แต่ ไม่ รวมถึ งบริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่ งหนี้
หรื อการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน มีทุนจดทะเบี ยนซึ่ งชําระแล้วไม่น้อยกว่า
500 ล้านบาทตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นไป โดยบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
ดังกล่าวแล้ว
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษา
การลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดํารงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อทั้งสองอย่าง
รวมกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.4/2557 เรื่ อง การดํารง
กองทุนของผูป้ ระกอบการธุรกิจที่ได้รับอนุญาตเฉพาะบางประเภทธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดงั กล่าว
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บริ ษทั ย่อย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กน.20/2552 เรื่ อง “การดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนของบริ ษทั จัดการ” กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวมบริ ษทั จัดการกองทุ นส่ วนบุ คคล
ซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชี พและบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งไม่ได้จดั การกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
ดํารงส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่า 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลําดับ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ทน.42/2552 เรื่ อง“การทําประกันภัยความรับผิดของบริ ษทั จัดการ
และข้อกําหนดสําหรั บบริ ษ ทั จัดการในการดํารงความเพี ยงพอของเงินกองทุ น” กําหนดให้บริ ษ ทั จัดการ
กองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล ซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วน
บุคคลซึ่ งไม่ได้จดั การกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีระดับเตือนภัยอยูท่ ี่ 30 ล้านบาท 30 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท
ตามลําดับ ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยไม่สามารถดํารงเงินกองทุ นในระดับเตื อนภัยได้ตามที่ กาํ หนด บริ ษทั ย่อย
จะต้องรายงานต่ อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ รวมทั้งแผนปรั บปรุ ง
เพื่อให้มีส่วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยดังกล่าว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวน 104.60 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไป ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
23. การโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์จิ้นให้แก่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุ รกิ จหลักทรั พย์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการโอน
ธุ รกิจรวมเป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท เมื่อสิ้ นสุ ดปี 2554 บริ ษทั รับรู ้ค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุ รกิจ
ครบทั้ง 500 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษ ัท ร่ วมสามารถทํากําไรก่ อนหั กดอกเบี้ ย ภาษี ค่ าเสื่ อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
บริ ษ ัท รั บ รู ้ ก ํา ไรจากการโอนธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ร่ ว มในงบการเงิ น รวมตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้ นของ
บุคคลภายนอกในบริ ษทั ร่ วม โดยส่ วนที่เหลือแสดงเป็ น “กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้”
ทั้งนี้ บริ ษทั จะรับรู ้ “กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้” ดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อบริ ษทั มี
สัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง และเมื่อบริ ษทั ร่ วมคํานวณค่าเสื่ อมราคาหรื อมีการขายสิ นทรัพย์
ที่รับโอนจากบริ ษทั ออกไปให้กบั บุคคลภายนอก
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่
บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติมเป็ นจํานวนเงิน 0.01 ล้านบาท
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่
บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติมเป็ นจํานวนเงิน 0.04 ล้านบาท
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
คงเหลือเป็ นจํานวนเงิน 148.35 ล้านบาท และ 148.40 ล้านบาท ตามลําดับ
24. การวัดมูลค่ ายุติธรรม
รายการสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินบางรายการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้ แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
สินทรัพ ย์ทางการเงิน/
หนีส้ ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

มูลค่ายุตธิ รรม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

ลําดับชั้นมูลค่า
ยุตธิ รรม

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม

ราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ วันสิ้ นทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย ณ วันสิ้ นทําการสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน

64,349,250

91,221,379

ลําดับ 1

433,820,294

1,035,136,881

ลําดับ 2

ตราสารหนี้ - หุ น้ กูภ้ าคเอกชน

27,243,009

110,951,859

ลําดับ 2

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

196,337,904

61,607,128

ลําดับ 1

ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน

ราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ วันสิ้ นทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
หน่ วย : บาท

สินทรัพ ย์ทางการเงิน/
หนีส้ ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุตธิ รรม
ลําดับชั้นมูลค่า
ยุตธิ รรม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

58,568,500

87,790,879

ลําดับ 1

433,820,294

1,035,136,881

ลําดับ 2

ตราสารหนี้ - หุ น้ กูภ้ าคเอกชน

27,243,009

110,951,859

ลําดับ 2

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

196,337,904

61,607,128

ลําดับ 1

ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุตธิ รรม

ราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ วันสิ้ นทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย ณ วันสิ้ นทําการสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ วันสิ้ นทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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25. การอนุมตั ใิ ห้ ออกงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

