
 

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก้ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
เพื่อประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชน จ ำกดั ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย
บริษทัมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัที่ 8 สิงหำคม 2537 และไดเ้ขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม 2538 และมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนท่ี ชั้น 18 เลขท่ี 287 อำคำร         
ลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม บำงรัก กรุงเทพฯ 10500  

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจกำรเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ 
2. กำรคำ้หลกัทรัพย ์ 
3. กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรลงทุน  
4. กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์ 
5. กำรซ้ือขำยหลกัทรัพยผ์ำ่นระบบอินเตอร์เนต  
6. ธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
7.  ธุรกิจกำรยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

บริษทัมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1.  บริษัทหลักทรัพย์จดักำรกองทุน โซลำริส จ ำกัด  ประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยได้รับอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจประเภทกำรจดักำรกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

2.  บริษทับริหำรสินทรัพย์ ลุมพินี จ  ำกัด ประกอบกิจกำรในประเทศไทย บริษัทมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อ
ประกอบธุรกิจประเภทรับซ้ือ รับโอน รับจำ้งบริหำร สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของสถำบนักำรเงิน หรือ 
สินทรัพยข์องสถำบนักำรเงินท่ีถูกระงบักำรด ำเนินกิจกำร เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกำร
ธนำคำรพำณิชย ์ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนถึงหลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้นเพื่อ
น ำไปบริหำรพฒันำหรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนต่อไป 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีส ำนกังำนใหญ่แห่งเดียว  
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2552 บริษทัได้โอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมำร์จ้ินให้แก่บริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตำมแผนร่วมลงทุนกบัธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ในกำรพฒันำธุรกิจหลักทรัพยร่์วมกนั และบริษทัได้หยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำเป็นกำรชั่วครำว ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2554 ตำมหนังสืออนุมติัของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.701/2552 ทั้งน้ีบริษทัได้รับอนุญำตให้
ขยำยระยะเวลำหยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2556               
ตำมหนังสืออนุมติัของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.474/2554   
ลงวนัท่ี 4 เมษำยน 2554 ต่อมำบริษทัไดย้ืน่ขอรับควำมเห็นชอบระบบงำนกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุนตำมใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยู่แลว้ต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุนตำมหลงัสือท่ี กลต. บธ. 994/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 โดยเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 เป็นตน้ไป 

นอกจำกน้ีบริษทัไดรั้บอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำเร่ิมประกอบธุรกิจนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ไปจนถึง
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ตำมหนังสืออนุมัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ี บสช.0020/2558          
ลงวนัท่ี 12 ตุลำคม 2558   

เม่ือวนัท่ี 4 สิงหำคม 2559 บริษัทได้รับอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำเร่ิมประกอบธุรกิจนำยหน้ำซ้ือขำย
หลักทรัพย ์ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ตำมหนังสืออนุมติัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย         
ท่ี บสช.0005/2559   

ในปัจจุบนัธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นกำรประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรลงทุนและอำจมีกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์             
ท่ีไม่เป็นกำรแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จ  ำกดั 

2. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
2.1 บริษทัจดัท ำงบกำรเงินน้ีตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ในประเทศไทย โดยก ำหนดรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 
เร่ือง “กำรน ำเสนองบกำรเงิน” และตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ท่ี สธ/ข/น. 53/2553 ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2553 เร่ือง “แบบงบกำรเงินส ำหรับ
บริษทัหลกัทรัพย”์ 
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2.2 งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 ไดร้วมรำยกำร

ของบริษทั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน โซลำริส จ ำกดั และบริษทับริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั 
ส่วนงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2558 ไดร้วมรำยกำร
ของบริษทั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน โซลำริส จ ำกดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100    
โดยไดต้ดัรำยกำรระหวำ่งกนั และยอดคงเหลือท่ีเป็นสำระส ำคญัระหวำ่งกนัออกแลว้ 

งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558     
ยงัได้รวมส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ซ่ึงได้มำจำกงบกำรเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จ  ำกดั         
และบริษทับีคอน ออฟชอร์ จ ำกดั 

นอกจำกนั้นส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินของ 
บริษทั พระโขนงแลนด์ จ  ำกดั จ ำนวนเงิน 500 ลำ้นบำท ผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่ำวไดท้  ำสัญญำ
จ ำน ำหุ้นสำมญัทั้งหมดของบริษทัเป็นหลกัประกนัและบริษทัไดรั้บหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงมีสิทธิในกำร
ออกเสียงร่วมกนักบัผูถื้อหุน้สำมญัเพื่อกำรควบคุมร่วมกนัในกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัสินทรัพยข์อง
บริษทั พระโขนงแลนด์ จ  ำกดั ทั้งน้ีบริษทัไดส่้งผูแ้ทนเขำ้ไปเป็นกรรมกำรโดยมีอ ำนำจร่วมกนัใน
กำรท ำธุรกรรมเก่ียวกบัสินทรัพยใ์นบริษทัดงักล่ำว  

ภำยหลังจำกบริษัทได้รับช ำระหน้ีตำมตัว๋แลกเงินครบถ้วนตำมเง่ือนไขแล้ว บริษทัจะด ำเนิน              
กำรถอนจ ำน ำหุ้นสำมญัโอนหุ้นบุริมสิทธิท่ีบริษทัถือครองคืนแก่บริษทั พระโขนงแลนด์ จ  ำกดั 
และยกเลิกกำรแต่งตั้งผูแ้ทนของบริษทัในกำรเขำ้ไปเป็นกรรมกำรในบริษทัดงักล่ำว ซ่ึงเป็นกำร
เสร็จส้ินกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำน และ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินส ำหรับ
รอบบญัชีปัจจุบนั 

3.1 สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศท่ีเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปน้ี 
มำตรฐำนกำรบัญชี   
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)       กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)       สินคำ้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)       งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)       นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด   
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
มำตรฐำนกำรบัญชี (ต่อ)  
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ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)     สญัญำก่อสร้ำง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)     ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญำเช่ำ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)     รำยได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)     ผลประโยชน์ของพนกังำน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)     ตน้ทุนกำรกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)     กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)     เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

 

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)    กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)    ก ำไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
ฉบบัท่ี 41  เกษตรกรรม 
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) กำรรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สญัญำประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) กำรส ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงำนด ำเนินงำน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) กำรร่วมกำรงำน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
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กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจง 
 กบักิจกรรมด ำเนินงำน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือ 
 ของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ  
 และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุง 
 สภำพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 
 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำ 
 และปฏิสมัพนัธ์ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี 
 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้เจำ้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผิวดิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เงินท่ีน ำส่งรัฐ 
  
แนวปฏิบัตทิำงบัญชี  
แนวปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับกำรวดัมูลค่ำและรับรู้รำยกำรของพืชเพ่ือกำรใหผ้ลิตผล 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ี  
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภำวชิำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับกำรตดัรำยกำรสินทรัพย์
ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 เป็นตน้ไป 

 

ผูบ้ริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำเร่ิมถือปฏิบัติกับ            
งบกำรเงินเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช้ ปัจจุบนัผูบ้ริหำรอยูร่ะหวำ่ง
กำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดท่ีเร่ิมถือปฎิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำองคป์ระกอบของงบกำรเงิน ยกเวน้ตำมท่ีได้
เปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี  

4.1 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 
ค่ำนำยหนำ้ 
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ถือเป็นรำยได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 

ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
ค่ำธรรมเนียมถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้ง ส่วนรำยไดค้่ำบริกำรถือเป็นรำยไดต้ำมอตัรำส่วน
ของงำนท่ีท ำเสร็จตำมท่ีระบุในสัญญำ 

ดอกเบ้ียจำกเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์
ดอกเบ้ียถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงคำ้ง เวน้แต่มีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินตน้และ
ดอกเบ้ียบริษทัจึงหยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียดงักล่ำวตำมเกณฑค์งคำ้ง   

กรณีดงัต่อไปน้ี ถือวำ่มีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินตน้และดอกเบ้ีย 
1) ลูกหน้ีทัว่ไปท่ีมีหลกัประกนัต ่ำกวำ่มูลหน้ี 
2) ลูกหน้ีผ่อนช ำระรำยท่ีมีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินทุกสำมเดือน ซ่ึงคำ้งช ำระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย

ตั้งแต่สำมเดือนข้ึนไป 
3) ลูกหน้ีผอ่นช ำระรำยท่ีมีงวดกำรช ำระเงินเกินกวำ่ทุกสำมเดือน เวน้แต่มีหลกัฐำนท่ีชดัเจนและ

มีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บช ำระหน้ีทั้งหมด 
4) ลูกหน้ีสถำบนักำรเงินท่ีมีปัญหำ 
5) ลูกหน้ีอ่ืนท่ีคำ้งช ำระดอกเบ้ียตั้งแต่สำมเดือนข้ึนไป 
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เง่ือนไขดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใช้จ่ำย            
ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

ดอกเบ้ียและเงินปันผลจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
ดอกเบ้ียจำกเงินลงทุนถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง เงินปันผลจำกเงินลงทุนถือเป็นรำยได ้
เม่ือมีกำรประกำศจ่ำย 

ค่ำใชจ่้ำย  
ค่ำใชจ่้ำยบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.2 ดอกเบ้ียเงินกูย้มื 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.3 กำรรับรู้และตดับญัชีสินทรัพยข์องลูกคำ้ 
บริษทับนัทึกเงินท่ีลูกคำ้วำงไวก้บับริษทั เพื่อกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยใ์นระบบเครดิตบำลำนซ์เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัเพื่อกำรควบคุมภำยใน
ของบริษัทและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้ งด้ำน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพำะสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นของบริษทัเท่ำนั้น 

4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนั เงินฝำก
ธนำคำรออมทรัพย ์เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยุไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และไม่มีภำระผูกพนั 
ตัว๋เงินประเภทเผื่อเรียก และตัว๋เงินท่ีมีวนัถึงก ำหนดภำยใน 3 เดือน หรือน้อยกว่ำนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ 
ซ่ึงเป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

4.5 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี และตรำสำรทุน 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม บริษัทบันทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของ
หลกัทรัพยเ์ป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยทั้ งท่ีถือไวเ้ป็นเงินลงทุนชั่วครำวและระยะยำวแสดงตำมมูลค่ำ
ยุติธรรม บริษทับนัทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของหลกัทรัพยด์งักล่ำวในองค์ประกอบอ่ืนของส่วน
ของเจำ้ของ จนกระทัง่จ  ำหน่ำยหลกัทรัพยจึ์งบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำนั้นในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระใน 1 ปี และท่ีจะถือไวจ้นครบก ำหนด แสดงมูลค่ำ
ตำมวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

กำรตดัจ ำหน่ำยบญัชีส่วนเกิน/ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำตรำสำรหน้ีใชอ้ตัรำดอกเบ้ียแทจ้ริงซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย
น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัรำยไดด้อกเบ้ียรับ 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงตำม
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ค ำนวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก และ
บนัทึกอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

กำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย และเงินลงทุนทัว่ไป
จะบนัทึกไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ เม่ือรำคำตำมบญัชีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

มูลค่ำยติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ิน
วนัท ำกำรสุดทำ้ยของงวดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุน
ค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้
อตัรำผลตอบแทนเสนอซ้ือล่ำสุดของสมำคมตรำสำรหน้ีไทย 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมวิธีรำคำทุนสุทธิ
จำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 
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4.7 ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีส ำนกัหกับญัชี 

ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจำ้หน้ีท่ีเกิดจำกกำรช ำระรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพยผ์ำ่นส ำนกัหกับญัชีของ
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนั รวมถึงเงินท่ีน ำไปวำงเป็นประกนักบัส ำนกัหกับญัชีแสดงเป็น
ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจำ้หน้ีส ำนกัหักบญัชี ซ่ึงเป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวนัท่ี 15 ธนัวำคม 2553 เร่ือง “แบบงบกำรเงิน
ส ำหรับบริษทัหลกัทรัพย”์ 

4.8 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์
และสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ดว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี
ซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ดว้ยเงินสดเป็นบญัชีท่ีลูกหน้ีจะตอ้งช ำระรำคำค่ำซ้ือหลกัทรัพย์
ให้บริษทัภำยใน 3 วนัท ำกำรและช ำระรำคำค่ำซ้ือสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ให้บริษทัภำยใน 1 วนัท ำกำรนบัจำก
วนัท่ีสั่งซ้ือหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์เป็นบญัชีท่ี
ลูกหน้ีสำมำรถกูย้มืเงินเพื่อซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตอ้งวำงหลกัประกนักำรช ำระหน้ีในอตัรำท่ีไม่ต ่ำกวำ่
อตัรำท่ีตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด ลูกหน้ีอ่ืนรวมลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำดว้ยเงินสดท่ีไม่สำมำรถช ำระเงินไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดและลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่ำงประนอม
หน้ีหรือผอ่นช ำระ 

บริษทัถือปฏิบติัในกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำโดยกำรประเมินฐำนะลูกหน้ีแต่ละรำยและลูกหน้ีโดยรวม ประกอบกับกำรพิจำรณำ 
ตำมกฎเกณฑ์ตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
ท่ี กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 25 สิงหำคม 2543 และวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2544 ตำมล ำดบั 
ซ่ึงกำรประเมินน้ีรวมถึงกำรพิจำรณำควำมเส่ียงและมูลค่ำของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้ำประกนั  

บริษัทตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีเม่ือหน้ีนั้ นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมี
โอกำสท่ีลูกหน้ีจะช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนไม่ครบจ ำนวน บริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดย
กำรประเมินฐำนะของลูกหน้ีแต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเส่ียงในกำรเรียกช ำระและมูลค่ำของ
หลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้ำประกนั และตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอ และ/หรือ
มีโอกำสท่ีจะได้รับช ำระคืนไม่ครบ ทั้ งน้ีบริษัทถือพื้นฐำนกำรจัดชั้ นหน้ีและกำรตั้ งส ำรองตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 
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ก) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ หมำยถึง 

1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดติ้ดตำมทวงถำมจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ไดรั้บกำรช ำระหน้ี และบริษทั
ไดด้ ำเนินกำรจ ำหน่ำยหน้ีสูญจำกบญัชีลูกหน้ีตำมกฎหมำยภำษีอำกรแลว้ 

2) มูลหน้ีท่ีบริษทัไดท้  ำสัญญำปลดหน้ีให ้

ข) มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหน้ีเฉพำะส่วนท่ีสูงเกินกวำ่หลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีเขำ้ลกัษณะ
ดงัน้ี  
1) ลูกหน้ีทัว่ไป ลูกหน้ีสถำบนักำรเงินท่ีมีปัญหำ และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีหลกัประกนัต ่ำกวำ่มูลหน้ี 
2) ลูกหน้ีผอ่นช ำระรำยท่ีมีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินทุกสำมเดือน ซ่ึงคำ้งช ำระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย

ตั้งแต่สำมเดือนข้ึนไป 
3) ลูกหน้ีผอ่นช ำระรำยท่ีมีงวดกำรช ำระเงินเกินกวำ่ทุกสำมเดือน เวน้แต่มีหลกัฐำนท่ีชดัเจน

และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บช ำระหน้ีทั้งหมด 

ค) มูลหน้ีจดัชั้นต ่ำกวำ่มำตรฐำน หมำยถึง มูลหน้ีส่วนท่ีไม่สูงเกินกวำ่หลกัประกนัของลูกหน้ี      
ท่ีเขำ้ลกัษณะตำม ข) 

ทั้งน้ีบริษทัตดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีจดัชั้นสูญออกจำกบญัชีทนัทีท่ีพบรำยกำรลูกหน้ีจดัชั้นสูญดงักล่ำว 
และตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละหน่ึงร้อยของมูลหน้ีจดัชั้นสงสัยทั้งจ  ำนวน 

4.9 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5  ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 5  ปี 
ยำนพำหนะ 5  ปี 
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กำรดอ้ยค่ำ 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัจะประเมินวำ่มีขอ้บ่งช้ีท่ีท ำใหสิ้นทรัพยอ์ำจเกิดกำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่ หำกบริษทัพบว่ำมีข้อบ่งช้ีดังกล่ำว บริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น หำกมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีเม่ือเกิดข้ึน 

รำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบ
จำกส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัรำคำตำมบญัชี และจะรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

4.10 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย 
สินทรัพยจ์ดัเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย
มิใช่มำจำกกำรใช้สินทรัพยน์ั้นต่อไป และสินทรัพยด์งักล่ำวจะตอ้งมีไวเ้พื่อขำยในทนัทีในสภำพ
ปัจจุบนั 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยประกอบดว้ยอสังหำริมทรัพย ์ซ่ึงแสดงดว้ยรำคำทุนหรือมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำยแล้วแต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ท่ีถือไวเ้พื่อขำยรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมี 
กำรจ ำหน่ำย 

4.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทรำบไดแ้น่นอนแสดงตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำ
ตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดงัน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์        5  ปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนประกอบด้วยค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
รอตดัจ่ำย บริษทัจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเป็นประจ ำทุกปีและเม่ือใดก็ตำมท่ีมี 
ขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นอำจดอ้ยค่ำ และตั้งค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
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4.12 เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เป็นภำระของบริษทัจำกกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
และธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ีมีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจำ้หน้ีลูกคำ้ท่ีซ้ือขำย
หลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด  

4.13 สัญญำเช่ำระยะยำว 
4.13.1 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

สัญญำเช่ำซ่ึงควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่
กบัผูใ้ห้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำดังกล่ำวจึงรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตำมอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.13.2 สัญญำเช่ำกำรเงิน 
สัญญำเช่ำซ่ึงบริษัทได้รับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจ้ำของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธ์ิทำงกฎหมำยถือเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพย์
ที่เช่ำในมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำพร้อมกบัภำระหน้ีสินที่จะตอ้งจ่ำย 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์ท่ี เช่ำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมสัญญำเช่ำ ดอกเบ้ียหรือ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ 
ดอกเบ้ียหรือค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ 

4.14 ผลประโยชน์ของพนกังำน 
4.14.1 กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีก ำหนดไว ้
สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย 
และมีกำรบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสะสมเขำ้กองทุนจำก
พนักงำนและเงินสมทบจำกบริษทัและบริษทัย่อย เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น 
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4.14.2 ผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน 

บริษทัและบริษทัย่อยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนักงำนหลงัออกจำกงำนเพื่อจ่ำยให้แก่
พนักงำนตำมพระรำชบญัญัติคุ้มครองแรงงำนและระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนของ
บริษทั โดยค ำนวณผลประโยชน์ของพนักงำนดังกล่ำวจำกขอ้สมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์
ประกันภัย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยในอนำคต โดยค ำนวณบนพื้นฐำนของขอ้สมมติฐำน
ทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังำน อตัรำกำรลำออก อตัรำมรณะ อำยุงำน
และปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัรำคิดลดท่ีใช้ในกำรค ำนวณภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังำน
หลงัออกจำกงำนอำ้งอิงจำกอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรจะรับรู้เป็นรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนและ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำร ทั้งน้ี ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชน์ของพนักงำนจะบันทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน             
เพื่อกระจำยตน้ทุนดงักล่ำวตลอดระยะเวลำของกำรจำ้งงำน 

4.14.3 กำรลำพกัร้อนประจ ำปีท่ียงัไดรั้บค่ำตอบแทน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ตน้ทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน
ในรูปกำรลำพกัร้อนประจ ำปีที่ยงัไดรั้บค่ำตอบแทนที่สะสมได ้เมื่อพนกังำนให้บริกำร
ซ่ึงก่อให้เกิดกำรเพิ่มข้ึนของสิทธิกำรลำงำนท่ียงัไดรั้บค่ำตอบแทนในอนำคต โดยวดัมูลค่ำ
ของตน้ทุนดงักล่ำวตำมจ ำนวนซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยเพิ่มเน่ืองจำกมีสิทธิท่ี
พนกังำนยงัไม่ไดใ้ชส้ะสมอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

4.15 ประมำณกำรหน้ีสิน 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินในงบกำรเงิน เม่ือสำมำรถประมำณมูลค่ำหน้ีสินนั้นได้
อยำ่งน่ำเช่ือถือและเป็นภำระผกูพนัในปัจจุบนั ซ่ึงมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีจะท ำใหบ้ริษทัสูญเสีย
ทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษทัและบริษทัยอ่ยเพื่อจ่ำยช ำระภำระผกูพนัดงักล่ำว 

4.16 ภำษีเงินได ้
ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
4.16.1 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั คือ จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้คำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของ
ภำครัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
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4.16.2 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งมูลค่ำทำงบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินกบัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในกำรค ำนวณ
ก ำไรทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวทุกรำยกำร และรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับ  
ผลแตกต่ำงชั่วครำวเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำก ำไรทำงภำษีจะมีจ ำนวนเพียงพอ                 
ท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีกำรทบทวนมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี
ในรำยงำน สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือก ำไรทำงภำษีท่ีจะ
น ำมำใช้ประโยชน์ลดลง กำรกลับรำยกำรจะท ำเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ              
บริษทัและบริษทัย่อยมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
บำงส่วนหรือทั้งหมดมำใช้ประโยชน์ได้ ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัย่อยไม่ได้รับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับรำยกำรค่ำควำมนิยม 

บริษทัและบริษทัย่อยค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ย
อตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือใน
งวดท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหน้ีสินภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคำดได้
ค่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 

รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัจะหกักลบกนัไดเ้ม่ือบริษทัและ
บริษทัย่อยมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวมำหักกลบกนั
และบริษทัและบริษทัย่อยตั้งใจจะช ำระหน้ีสินดงักล่ำวด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับ
ช ำระสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในเวลำเดียวกนัและทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
และหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนกำรจดัเก็บภำษีเดียวกนั 

บริษัทและบริษัทย่อยแสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้หรือรำยได้ภำษีเงินได ้              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรหรือขำดทุนไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ รำยกำรภำษีเงินไดใ้น
งวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกโดยตรงไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของเจำ้ของ ถำ้ภำษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนนั้นเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไป
ยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่ำงงวด 



 
- 15 - 

 
4.17 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับงวดด้วย
จ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกท่ีออกในระหวำ่งงวด 

ทั้งน้ี ในระหว่ำงงวด บริษทัไม่มีตรำสำรท่ีอำจเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญัเพื่อค ำนวณก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น
ปรับลด 

4.18 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจะถูกแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร และแปลงค่ำสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ใหเ้ป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรก ำไร
และขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเม่ือมีกำรช ำระเงินหรือท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่ำวไดบ้นัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

4.19 กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ 
เงินสด ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์และเงินลงทุน ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำร
ไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.20 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั 
หรืออยู่ภำยใตค้วำมควบคุมของบริษทัไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 
กับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีท ำหน้ำท่ีถือหุ้น และบริษัทย่อย ตลอดจนกิจกำรท่ีเป็นบริษัทย่อยในเครือ
เดียวกนั นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงผูถื้อ
หุ้นมีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษัท 
ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทั รวมทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคล
ดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น 

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัแต่ละรำยกำร 
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำสำระทำงเศรษฐกิจของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
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4.21 กำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บริษทัตอ้งอำศยัดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี กำรประมำณกำรและกำรตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้ งกำรแสดงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของงวดบัญชี 
ถึงแมว้ำ่กำรประมำณกำรของผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำอยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น 

4.22 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำท่ีจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ี
เกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ไม่ว่ำรำคำนั้ นจะสำมำรถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมำณมำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร
สินทรัพยห์รือหน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง กลุ่มบริษทัพิจำรณำถึงลักษณะของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลำดจะน ำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดรำคำของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ี            
วดัมูลค่ำ โดยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมน้ีใช้ตำมเกณฑ ์   
ตำมท่ีกล่ำว 

นอกจำกน้ี กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมได้จดัล ำดับชั้ นเป็นระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบ่ง
ตำมล ำดับขั้นของข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ และตำมล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูลท่ีใช้วดัมูลค่ำ
ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดับท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำด (ไม่ต้องปรับปรุง) ท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพย์
นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 



 
- 17 - 

 
5. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินสด เงินฝำกระยะสั้น และตัว๋เงินระยะสั้นท่ีมีอำย ุ        
   ไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ 217,928,952  425,456,071  148,880,839  356,213,304 
หกั  เงินฝำกในนำมบริษทัเพื่อลูกคำ้ * (12,953,311)  (20,753,987)  (12,443,311)  (12,368,607) 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 204,975,641  404,702,084  136,437,528  343,844,697 

(*  ตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เงินฝำกในนำมบริษทัเพ่ือลูกคำ้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัมีเงินฝำกสถำบนักำรเงินและตัว๋สัญญำใช้เงิน   
ในนำมบริษัทเพื่อลูกค้ำในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมจ ำนวน 12.95 ล้ำนบำท และ 20.75 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน  12.44 ล้ำนบำท และ 12.37 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ซ่ึงบริษทัตอ้งส่งคืนเม่ือลูกคำ้ทวงถำม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ลูกค้ำธุรกิจหลักทรัพยป์ระเภทบัญชีเงินสด
จ ำนวน 467 บญัชี และ 493 บญัชี ตำมล ำดบั ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั (ดูหมำยเหตุ
ขอ้ 34) ยงัไม่ไดน้ ำส่งสัญญำเปิดบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั โดย
ลูกคำ้ดงักล่ำวมีเงินฝำกเพื่อซ้ือขำยหลกัทรัพยจ์  ำนวน 4.61 ลำ้นบำท และ 4.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และ
หุ้นมูลค่ำ 126.53 ลำ้นบำท และ 114.59  ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อยำ่งไรก็ตำม เม่ือลูกคำ้ดงักล่ำวไดน้ ำส่ง
สัญญำเปิดบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั แลว้ บริษทัจะโอนทรัพยสิ์น
ของลูกคำ้รำยท่ีน ำส่งสัญญำกลบัไปฝำกยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดัต่อไป 

 
 
 



 
- 18 - 

 
6. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ - สุทธิ 

บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2559  2558 
 บำท  บำท 
ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ 10,316,821  7,522,841 
ลูกหน้ีอ่ืน    
ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินคดี 62,654,566  62,654,566 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 72,971,387  70,177,407 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ดูหมำยเหตุขอ้ 7) (58,337,489)  (58,607,306) 
รวม 14,633,898  11,570,101 

บริษทัไดจ้ดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์เขำ้เกณฑ์กำรจดัชั้นตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เร่ืองกำรจดัท ำบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภำพของบริษทัหลกัทรัพย์
ท่ี กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหำคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมตำมหนงัสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 
2544 ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2559 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 
 ลูกหน้ีธุรกิจ ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัย มูลค่ำลูกหน้ีธุรกิจ ลูกหน้ีธุรกิจ ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัย มูลค่ำลูกหน้ีธุรกิจ 
 หลักทรัพย์ จะสูญท่ีตั้ง หลักทรัพย์และ หลักทรัพย์ จะสูญท่ีตั้ง หลักทรัพย์และ 
 และดอกเบี้ยค้ำงรับ โดยบริษัท ดอกเบี้ยค้ำงรับ - สุทธิ และดอกเบี้ยค้ำงรับ โดยบริษัท ดอกเบี้ยค้ำงรับ - สุทธิ 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

มูลหน้ีจดัชั้นปกติ 10,316,821  -  10,316,821  7,522,841  -  7,522,841 
มูลหน้ีจดัชั้นต ่ำกวำ่            
มำตรฐำน 4,317,077  -  4,317,077  4,047,260  -  4,047,260 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 58,337,489  (58,337,489)  -  58,607,306  (58,607,306)  - 
รวม 72,971,387  (58,337,489)  14,633,898  70,177,407  (58,607,306)  11,570,101 
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มูลหน้ีจดัชั้นต ่ำกว่ำมำตรฐำน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคำ้งรับ) 
แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและ 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2559  2558 
 บำท  บำท 

มำกกวำ่ 3 ปี ข้ึนไป 62,654,566  62,654,566 

รวม 62,654,566  62,654,566 

7. ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 งบกำรเงนิรวมและ 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มถุินำยน

มนีำคม 
 31 ธันวำคม 

 2559  2558 
 บำท  บำท 

ยอดตน้งวด 58,607,306  55,909,133 
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (269,817)  2,698,173 
ยอดปลำยงวด (ดูหมำยเหตุขอ้ 6) 58,337,489  58,607,306 
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8. เงินลงทุน - สุทธิ 

8.1 บริษทัมีเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน แยกตำมประเภทเงินลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี 
 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 

 รำคำทุน/  มูลค่ำ  รำคำทุน/  มูลค่ำ 

 รำคำตำมบัญชี  ยุติธรรม  รำคำตำมบัญชี  ยุติธรรม 

 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้        
หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 93,392,217  86,767,324  103,433,284  91,221,379 
ตรำสำรหน้ี - หุ้นกูภ้ำคเอกชน 25,404,303  27,363,022  108,934,028  110,951,859 
ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 892,155,936  917,287,334  1,024,932,944  1,035,136,881 

รวม 1,010,952,456  1,031,417,680  1,237,300,256  1,237,310,119 
บวก  ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำ 20,465,224  -  9,863  - 

รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ - สุทธิ 1,031,417,680  1,031,417,680  1,237,310,119  1,237,310,119 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย        
หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 76,893,631  81,224,694  76,893,631  61,607,128 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำ 4,331,063  -  (15,286,503)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - สุทธิ 81,224,694  81,224,694  61,607,128  61,607,128 

เงินลงทุนทัว่ไป        
หุ้นสำมญั 342,940,014  291,045,792  330,025,014  275,955,876 
หุ้นบุริมสิทธิ 130,000  130,000  130,000  130,000 

รวม 343,070,014  291,175,792  330,155,014  276,085,876 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (51,894,222)  -  (54,069,138)  - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 291,175,792  291,175,792  276,085,876  276,085,876 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 1,403,818,166  1,403,818,166  1,575,003,123  1,575,003,123 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 
 รำคำทุน/  มูลค่ำ  รำคำทุน/  มูลค่ำ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุติธรรม  รำคำตำมบัญชี  ยุติธรรม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้        
หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 87,693,012  80,882,074  99,630,991  87,790,879 

จดทะเบียน        
ตรำสำรหน้ี - หุ้นกูภ้ำคเอกชน 25,404,303  27,363,022  108,934,028  110,951,859 
ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 892,155,936  917,287,334  1,024,932,944  1,035,136,881 

รวม 1,005,253,251  1,025,532,430  1,233,497,963  1,233,879,619 
บวก ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำ 20,279,179  -  381,656  - 
รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ - สุทธิ 1,025,532,430  1,025,532,430  1,233,879,619  1,233,879,619 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย        
หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 76,893,631  81,224,694  76,893,631  61,607,128 

จดทะเบียน        
หกั  ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำ 4,331,063  -  (15,286,503)  - 
รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย - สุทธิ 81,224,694  81,224,694  61,607,128  61,607,128 

เงินลงทุนทัว่ไป        
หุ้นสำมญั 342,940,014  291,045,792  330,025,014  275,955,876 
หุ้นบุริมสิทธิ 130,000  130,000  130,000  130,000 

รวม 343,070,014  291,175,792  330,155,014  276,085,876 
หกั  ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (51,894,222)  -  (54,069,138)  - 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 291,175,792  291,175,792  276,085,876  276,085,876 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 1,397,932,916  1,397,932,916  1,571,572,623  1,571,572,623 

8.2 ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
เงินลงทุนเพื่อคำ้ (2,790,961)  28,649,286  (2,946,896)  28,649,286 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยเงินลงทุนเพื่อคำ้ 23,330,111  (11,975,671)  23,330,111  (11,975,671) 
รวม 20,539,150  16,673,615  20,383,215  16,673,615 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 

 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 20,455,361  463,499  19,897,523  463,499 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยเงินลงทุนเพื่อคำ้ 20,809,046  (6,111,405)  20,809,045  (6,111,405) 
รวม 41,264,407  (5,647,906)  40,706,568  (5,647,906) 

8.3 ดอกเบ้ียและเงินปันผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ดอกเบ้ียรับ 334,495  604,757  334,495  604,757 
เงินปันผล 1,277,028  237,994  1,144,578  237,994 
รวม 1,611,523  842,751  1,479,073  842,751 

    
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ดอกเบ้ียรับ 1,114,010  929,877  1,097,503  929,877 
เงินปันผล 7,297,845  389,303  29,010,667  141,884,063 
รวม 8,411,855  1,319,180  30,108,170  142,813,940 
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8.4 ส่วนเกิน (ต ่ำกวำ่) ทุนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ขำยท่ีรับรู้ในส่วนของเจำ้ของ 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ยอดยกมำตน้งวด (6,347,606)  -  (6,347,606)  - 

เปล่ียนแปลงระหวำ่งงวด        

- จำกกำรปรับปรุงภำษีเงินได ้        

  รอกำรตดับญัชี (3,923,513)  1,586,901  (3,923,513)  1,586,901 

- จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน 19,617,566  (7,934,507)  19,617,566  (7,934,507) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 9,346,447  (6,347,606)  9,346,447  (6,347,606) 

8.5 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมีปัญหำเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 

 รำคำทุน/ มูลค่ำ  ค่ำเผ่ือ  รำคำทุน/ มูลค่ำ  ค่ำเผ่ือ 
 รำคำตำมบัญชี ยุตธิรรม  กำรด้อยค่ำ  รำคำตำมบัญชี ยุตธิรรม  กำรด้อยค่ำ 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
หุน้สำมญั 7,808  845  6,963  7,808  835  6,973 
 7,808  845  6,963  7,808  835  6,973 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ 
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจ ำกัดตำมกฎหมำยไทยและประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนช ำระแล้ว สิทธิกำรออกเสียง วธิีรำคำทุน  วธิีส่วนได้เสีย 

 กจิกำร หลกัทรัพย์ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  ที่ลงทุน 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
   2559 2558 2559 2558 2559  2558  2559  2558 
   ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท  

บริษัทร่วม              
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สำมญั 2,138 2,138 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,341.8  1,328.5 
บริษทับีคอน ออฟชอร์ จ ำกดั ธุรกิจให้บริกำร             
 ในอุตสำหกรรม             
 นอกชำยฝ่ัง หุ้นสำมญั 148 148 18.7 18.7 70.0  70.0  51.2  51.2 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ       (70.0)  (70.0)  (51.2)  (51.2) 
       1,244.1  1,244.1  1,341.8 1 1,328.5 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนช ำระแล้ว สิทธิกำรออกเสียง วธิีรำคำทุน  วธิีส่วนได้เสีย 

 กจิกำร หลกัทรัพย์ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
  ที่ลงทุน 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
   2559 2558 2559 2558 2559  2558  2559  2558 
   ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท  

บริษัทย่อย              
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร ใหบ้ริกำรจดักำร             
   กองทุน โซลำริส จ  ำกดั กองทุนรวม             

 กองทุนส่วนบุคคล             
 และกองทุนส ำรอง             
 เล้ียงชีพ หุน้สำมญั 125.4 125.4 100.0 100.0 173.1  173.1  101.7  86.9 

บริษทับริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี รับซ้ือหรือรับโอน             
 สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ             
 ของสถำบนักำรเงิน หุน้สำมญั 25.0 25.0 100.0 100.0 25.0  25.0  24.6  25.0 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ       (71.4)  (86.2)  -  - 

       126.7  111.9  126.3  111.9 
บริษัทร่วม              
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สำมญั 2,138 2,138 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,341.8  1,328.5 
บริษทับีคอน ออฟชอร์ จ  ำกดั ธุรกิจใหบ้ริกำร             
 ในอุตสำหกรรม             
 นอกชำยฝ่ัง หุน้สำมญั 148 148 18.7 18.7 70.0  70.0  51.2  51.2 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ       (70.0)  (70.0)  (51.2)  (51.2) 
       1,244.1  1,244.1  1,341.8  1,328.5 

       1,370.8  1,356.0  1,468.1  1,440.4 

สรุปขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 
 ณ วนัที่ 

30 มถุินำยน 

2559 

 

ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม  

2558 

 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 

สินทรัพยร์วม 9,966.5  6,773.6 

หน้ีสินรวม (7,384.0)  (4,299.5) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,582.5  2,474.1 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 2559  2558 
 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
รำยไดร้วม 580.2  453.5 
ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด 119.2  35.4 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิส ำหรับงวด 23.6  (1.8) 
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 ส ำหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 
 2559  2558 
 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
รำยไดร้วม 1,013.6  1,011.8 
ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด 132.3  101.7 
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสุทธิส ำหรับงวด 20.2  6.3 
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วม 21.9  141.5 

 

เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรลงทุนมีมติใหบ้ริษทัซ้ือเงินลงทุนในหุน้สำมญับริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัเพิ่ม จ  ำนวน 99,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 19.18 บำท  
จำกผูถื้อหุ้นเดิม และในวนัท่ี 17 มิถุนำยน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรลงทุนรับทรำบกำรซ้ือเงินลงทุน
ในหุ้นสำมญับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั เพิ่มอีก จ ำนวน 170,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 27.60 บำท 
จำกผูถื้อหุ้นเดิมส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัเพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 49.64 เป็นร้อยละ 49.71 
ของทุนช ำระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่ำว  

เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2557 บริษัทได้ท ำสัญญำลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษัทบีคอน ออฟชอร์ จ ำกัด           
ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริกำรตรวจสอบและจ ำหน่ำยอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภยั
ให้แก่อุตสำหกรรมพำณิชยน์ำวแีละอุตสำหกรรมนอกชำยฝ่ัง มูลค่ำเงินลงทุน 60 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย
หุ้นสำมญัจ ำนวน 2 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 19.05 ของทุน
ทั้งหมด และเม่ือวนัท่ี 25 มีนำคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรลงทุนมีมติให้บริษทัซ้ือเงินลงทุนในหุ้น
สำมญับริษทั บีคอน ออฟชอร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัเพิ่มอีก จ ำนวน 768,205 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ        
13 บำท จำกกำรออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั บีคอน ออฟชอร์ จ ำกดั ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษทัเพิ่มข้ึนจำกเดิมร้อยละ 19.05 เป็นร้อยละ 21.62 ของทุนช ำระแล้วของบริษทัร่วม อย่ำงไรก็ตำม 
เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2558 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมมีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้น
สำมญัอีกจ ำนวน 2,000,000 หุ้น จำกหุ้นสำมญัเดิมจ ำนวน 12,806,000 หุ้นเป็นหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 
14,806,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท โดยท่ีบริษทัไม่ไดใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้น เพิ่มทุนดงักล่ำว ส่งผลให้
สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัลดลงจำกเดิมร้อยละ 21.62 เป็นร้อยละ 18.70 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทัร่วม
ดงักล่ำว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัไดต้ั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุนในบริษทับีคอน ออฟชอร์ จ ำกดัใน          
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรทั้งจ  ำนวนเป็นเงิน 69.99 ล้ำนบำท และในงบกำรเงินรวมทั้งจ  ำนวนเป็นเงิน 
51.21 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทับีคอน ออฟชอร์ จ ำกดัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนและอยู่ระหวำ่งปรับ
โครงสร้ำงธุรกิจ 
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เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรลงทุนมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสำมญับริษทั
บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยมีทุนช ำระแลว้ 25 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 
2,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 
บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนช ำระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2558 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน โซลำริส จ ำกดั 
มีทุนช ำระแลว้ 125.4 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญั 22,800,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 5.5 บำท 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31  ธันวำคม 2558 บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนช ำระ
แลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

10. ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม      30 มิถุนำยน 
 2558      2559 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
รำคำทุน        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 7,491,034  70,620  -  7,561,654 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 12,081,570  371,634  -  12,453,204 
ยำนพำหนะ 5,782,600  -  -  5,782,600 

รวมรำคำทุน 25,355,204  442,254  -  25,797,458 
        
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (4,189,016)  (552,609)  -  (4,741,625) 
อุปกรณ์ส ำนกังำน (8,812,740)  (765,722)  -  (9,578,462) 
ยำนพำหนะ (1,261,446)  (575,100)  -  (1,836,546) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (14,263,202)  (1,893,431)  -  (16,156,633) 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ - สุทธิ 11,092,002      9,640,825 
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 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่      ณ วันที่ 
 31 ธันวำคม      30 มิถุนำยน 
 2557      2558 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
รำคำทุน        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 7,453,651  37,383  -  7,491,034 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 9,406,758  1,568,975  -  10,975,733 
ยำนพำหนะ 3,844,600  -  -  3,844,600 

รวมรำคำทุน 20,705,009  1,606,358  -  22,311,367 
        
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (3,090,163)  (543,413)  -  (3,633,576) 
อุปกรณ์ส ำนกังำน (7,678,760)  (458,891)  -  (8,137,651) 
ยำนพำหนะ (415,006)  (381,300)  -  (796,306) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (11,183,929)  (1,383,604)  -  (12,567,533) 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ - สุทธิ 9,521,080      9,743,834 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน       
2559       1,893,431 
2558       1,383,604 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม       30 มถุินำยน 
 2558      2559 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
รำคำทุน        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 4,656,572  -  -  4,656,572 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 1,944,119  58,400  -  2,002,519 
ยำนพำหนะ 5,782,600  -  -  5,782,600 

รวมรำคำทุน 12,383,291  58,400  -  12,441,691 
        
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (1,665,627)  (466,187)  -  (2,131,814) 
อุปกรณ์ส ำนกังำน (1,409,569)  (175,557)  -  (1,585,126) 
ยำนพำหนะ (1,261,446)  (575,100)  -  (1,836,546) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (4,336,642)  (1,216,844)  -  (5,553,486) 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ - สุทธิ 8,046,649      6,888,205 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 31 ธันวำคม       30 มถุินำยน 
 2557      2558 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
รำคำทุน        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 4,656,572  -  -  4,656,572 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 1,915,719  28,400  -  1,944,119 
ยำนพำหนะ 3,844,600  -  -  3,844,600 

รวมรำคำทุน 10,416,891  28,400  -  10,445,291 
        
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (728,129)  (464,896)  -  (1,193,025) 
อุปกรณ์ส ำนกังำน (1,032,966)  (199,700)  -  (1,232,666) 
ยำนพำหนะ (415,006)  (381,300)  -  (796,306) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (2,176,101)  (1,045,896)  -  (3,221,997) 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ - สุทธิ 8,240,790      7,223,294 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน       
2559       1,216,844 
2558       1,045,896 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ในงบกำรเงินรวม บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วน
ปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ รำคำทุนก่อน
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 9.0  ลำ้นบำท และ 8.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ส ำหรับงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัมีส่วนปรับปรุง
อำคำรเช่ำและอุปกรณ์ซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ รำคำทุนก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 0.8 ลำ้นบำท และ 0.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวม 
 อำยุกำรให้  ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  รำยจ่ำย  ตัดจ ำหน่ำย/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน์  ณ วนัที่    ตัดบัญชี  โอนออก  ณ วนัที่ 
   31 ธันวำคม        30 มิถุนำยน 
   2558        2559 

   บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตดัจ่ำย            
ประเภทจดักำรกองทุนรวม ไม่ทรำบแน่นอน*  803,836  -  -  -  803,836 
ประเภทกำรจดัจ ำหน่ำยสญัญำ            
ซ้ือขำยล่วงหน้ำ ไม่ทรำบแน่นอน*  3,320,548  -  -  -  3,320,548 
ประเภทกำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทรำบแน่นอน*  464,109  -  -  -  464,109 

  ประเภทกำรบริหำรสินทรัพย ์ ไม่ทรำบแน่นอน*  -  100,000  -  -  100,000 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี  134,992  52,250  (21,892)  -  165,350 

รวม   4,723,485  152,250  (21,892)  -  4,853,843 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 อำยุกำรให้  ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  รำยจ่ำย  ตัดจ ำหน่ำย/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน์  ณ วนัที่    ตัดบัญชี  โอนออก  ณ วนัที่ 
   31 ธันวำคม        30 มิถุนำยน 
   2557        2558 

   บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตดัจ่ำย            
ประเภทจดักำรกองทุนรวม ไม่ทรำบแน่นอน*  803,836  -  -  -  803,836 
ประเภทกำรจดัจ ำหน่ำยสญัญำ            
ซ้ือขำยล่วงหน้ำ ไม่ทรำบแน่นอน*  3,320,548  -  -  -  3,320,548 
ประเภทกำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทรำบแน่นอน*  464,109  -  -  -  464,109 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี  124,814  71,800  (36,179)  -  160,435 
รวม   4,713,307  71,800  (36,179)  -  4,748,928 

           
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน           

2559           21,892 
2558           36,179 

  
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 อำยุกำรให้ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  รำยจ่ำย  ตัดจ ำหน่ำย/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน์ ณ วนัที่    ตัดบัญชี  โอนออก  ณ วนัที่ 
  31 ธันวำคม        30 มิถุนำยน 
  2558        2559 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตดัจ่ำย           
ประเภทกำรจดัจ ำหน่ำยสญัญำ           
ซ้ือขำยล่วงหน้ำ ไม่ทรำบแน่นอน* 3,320,548  -  -  -  3,320,548 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 1  -  -  -  1 
รวม  3,320,549  -  -  -  3,320,549 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 อำยุกำรให้ ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  รำยจ่ำย  ตัดจ ำหน่ำย/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน์ ณ วนัที่    ตัดบัญชี  โอนออก  ณ วนัที่ 
  31 ธันวำคม        30 มิถุนำยน 
  2557        2558 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตดัจ่ำย           
ประเภทกำรจดัจ ำหน่ำยสญัญำ           
ซ้ือขำยล่วงหน้ำ ไม่ทรำบแน่นอน* 3,320,548  -  -  -  3,320,548 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 1,602  -  (1,601)  -  1 
รวม  3,322,150  -  (1,601)  -  3,320,549 

         
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน        

2559          - 

2558          1,601 

* ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตดัจ่ำยมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนเน่ืองจำกใบอนุญำตดังกล่ำวไม่มีวนัหมดอำยุ และบริษทัและบริษทัย่อยคำดว่ำ
ใบอนุญำตดงักล่ำวจะก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดสุทธิแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยอยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ในงบกำรเงินรวม บริษทัและบริษทัย่อยมีคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัจ ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ โดยรำคำทุนก่อนหักค่ำตดัจ ำหน่ำย
สะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 7.53 ล้ำนบำท และ 7.51 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ซ่ึงตดัจ ำหน่ำย
หมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่โดยรำคำทุนก่อนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 0.02 
ลำ้นบำท  
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12. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 215,279  216,610  215,279  216,610 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 26,108,818  29,512,066  26,108,818  29,512,066 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 362,498  312,996  -  - 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเพ่ือคำ้ 1,465,882  1,678,667  1,428,229  1,599,536 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย -  1,586,901  -  1,586,901 
ขำดทุนทำงภำษีสะสม 10,921,048  14,567,337  -  - 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 161,699  -  161,699  - 
สินทรัพยอ่ื์น 10,357  10,357  10,357  10,357 
ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 22,750,339  22,756,013  -  - 
 61,995,920  70,640,947  27,924,382  32,925,470 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเพ่ือคำ้ 5,617,611  2,542,644  5,542,748  2,537,872 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย 2,336,613  -  2,336,613  - 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกอตัรำแลกเปล่ียน -  470,490  -  470,490 
ตดัจ ำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 895,903  848,850  664,109  632,055 
ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์        
 ท่ีก  ำหนดไวข้องพนกังำน -  32,330  -  - 
 8,850,127  3,894,314  8,543,470       3,640,417 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 53,145,793  66,746,633  19,380,912  29,285,053 
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รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวด มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 

 2559 

รำยกำรที่รับรู้ 

ในก ำไรหรือขำดทุน 

(ดูหมำยเหตุข้อ 29) 

รำยกำรที่รับรู้ 

ในก ำไรขำดทุน 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที่ 

30 มิถุนำยน 

2559 

 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี        

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 216,610  (1,331)  -  215,279 

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 29,512,066  (3,403,248)  -  26,108,818 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 312,996  49,502  -  362,498 

ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ 

เงินลงทุนเพื่อคำ้ 1,678,667 

  

(212,785) 
 

 

- 
 

 

1,465,882 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
     เงินลงทุนเผื่อขำย 1,586,901  -  (1,586,901)  - 

สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -  -  10,357 

ขำดทุนสะสมทำงภำษีของบริษทัยอ่ย 14,567,337  (3,646,289)  -  10,921,048 

ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกอตัรำแลกเปล่ียน -  161,699  -  161,699 

ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 22,756,013  (5,674)  -  22,750,339 

 70,640,947  (7,058,126)  (1,586,901)  61,995,920 

        

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
     เงินลงทุนเพื่อคำ้ 2,542,644  3,074,967  -  5,617,611 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
     เงินลงทุนเผื่อขำย -  -  2,336,613  2,336,613 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 470,490  (470,490)  -  - 
ตดัจ ำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจ        
สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 848,850  47,053  -  895,903 

ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำผลประโยชน์ใหม่ส ำหรับ        
โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวข้องพนกังำน 32,330  (32,330)  -  - 

 3,894,314  2,619,200  2,336,613  8,850,127 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 66,746,633  (9,677,326)  (3,923,514)  53,145,793 
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 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 
2558 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรหรือขำดทุน 
(ดูหมำยเหตุข้อ 29) 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที่ 
30 มิถุนำยน 

2558 
 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 216,610  -  -  216,610 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 32,378,201  (516,195)  -  31,862,006 
ภำระผกูพนัธ์ผลประโยชน์พนกังำน 233,378  76,550  -  309,928 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 169,477  1,672,410  -  1,841,887 

สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -  -  10,357 
ขำดทุนสะสมทำงภำษีของบริษทัยอ่ย 8,629,668  8,128,157  -  16,757,825 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกอตัรำแลกเปล่ียน -  358,511  -  358,511 
ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 22,767,392  (5,643)  -  22,761,749 

 64,405,083  9,713,790  -  74,118,873 
        

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 1,682,404  1,765,109  -  3,447,513 

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
เงินลงทุนเผื่อขำย -  -  1,442,302  1,442,302 

ตดัจ ำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจ        
    สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 718,850  65,000  -  783,850 
ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ส ำหรับโครงกำร        
    ผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวข้องพนกังำน -  -  32,330  32,330 
 2,401,254  1,830,109  1,474,632  5,705,995 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 62,003,829  7,883,681  (1,474,632)  68,412,878 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม  
2559 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรหรือขำดทุน 
(ดูหมำยเหตุข้อ 29) 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที่ 
30มิถุนำยน 

2559 
 บำท บำท บำท บำท 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 216,610  (1,331)  -  215,279 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 29,512,066  (3,403,248)  -  26,108,818 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 1,599,536  (171,307)  -  1,428,229 

ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
เงินลงทุนเผื่อขำย 1,586,901  -  (1,586,901)  - 

ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกอตัรำแลกเปล่ียน -  161,699  -  161,699 
สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -  -  10,357 
 32,925,470  (3,414,187)  (1,586,901)  27,924,382 

        
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 2,537,872  3,004,876  -  5,542,748 

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
    เงินลงทุนเผื่อขำย -  -  2,336,613  2,336,613 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 470,490  (470,490)  -  - 
ตดัจ ำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจ        
สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 632,055  32,054  -  664,109 

 3,640,417  2,566,440  2,336,613  8,543,470 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 29,285,053  (5,980,627)  (3,923,514)  19,380,912 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 
2558 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรหรือขำดทุน 
(ดูหมำยเหตุข้อ 29) 

รำยกำรที่รับรู้ 
ในก ำไรขำดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที่ 
30 มิถุนำยน 

2558 
 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 216,610  -  -  216,610 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 32,378,201  (516,195)  -  31,862,006 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 169,477  1,672,410  -  1,841,887 

ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกอตัรำแลกเปล่ียน -  358,511  -  358,511 
สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -  -  10,357 

 32,774,645  1,514,726  -  34,289,371 
        

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
เงินลงทุนเพื่อคำ้ 1,682,404  1,765,109  -  3,447,513 

ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำ        
เงินลงทุนเผื่อขำย -  -  1,442,302  1,442,302 

ตดัจ ำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจ        
สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 532,055  50,000  -  582,055 

 2,214,459  1,815,109  1,442,302  5,471,870 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 30,560,186  (300,383)  (1,442,302)  28,817,501 

 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 บริษทัมีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  ำนวน 
50.68 ลำ้นบำท และ 59.33 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงจะหมดอำยภุำยใน 5 ปี 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 บริษทัยอ่ยไดมี้กำรทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี โดยบริษทัยอ่ยรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจ ำนวน 11.01 
ลำ้นบำท และ 16.83 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เน่ืองจำกบริษทัประมำณกำรว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตท่ี
เพียงพอต่อกำรน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวมำใช้ประโยชน์จ ำนวนเงิน 55.07 ล้ำนบำท และ 103.44 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั และมีผลขำดทุนสะสมทำงภำษีจ ำนวนเงิน 3.42  ลำ้นบำท และ 3.91 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  ท่ีคำดวำ่
จะไม่สำมำรถน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวมำใชป้ระโยชน์ ซ่ึงจะหมดอำยภุำยใน 5 ปี 
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13. สินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขำย - สุทธิ 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่

30 มถุินำยน 
2559 
บำท 

 

ณ วนัที ่
31 ธันวำคม 

2558 
บำท 

ท่ีดิน 739,800  739,800 
 739,800  739,800 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (51,786)  (51,786) 
รวมสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย - สุทธิ 688,014  688,014 

14. สินทรัพย์อ่ืน 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2559  2558  2559  2558 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 756,601  1,214,030  496,344  1,077,356 
ค่ำประกนัจ่ำยล่วงหนำ้ 990,253  129,418  371,480  129,418 
ค่ำบ ำรุงรักษำจ่ำยล่วงหนำ้ 653,197  106,065    1,715  12,122 
ค่ำธรรมเนียมตลำดหลกัทรัพยจ่์ำยล่วงหนำ้ 151,244  109,693  151,244  109,693 
ค่ำสมำชิกจ่ำยล่วงหนำ้ 1,465,530  16,345  137,907  16,345 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำอ่ืน 217,581  431,101  187,416  98,634 
เงินมดัจ ำอ่ืน 1,327,758  1,133,228  981,008  786,878 
ลูกหน้ีค่ำธรรมเนียมและบริกำรจดักำรกองทุนรวมคำ้งรับ 9,577,415  8,214,995  -  - 
ภำษีเงินไดร้อรับคืน 9,179,531  7,854,985  2,475,462  2,543,703 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ือกำรลงทุนในหลกัทรัพยใ์นประเทศเมียนมำร์ 52,525,050  -  52,525,050  - 
อ่ืนๆ 350,810  881,205  320,591  763,753 
รวม 77,194,970  20,091,065  57,648,217  5,537,902 
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15. เงินกู้ยืมอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีเงินกูย้มือ่ืนดงัน้ี 

  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 
  ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ี่จะครบก ำหนดช ำระ 
 อตัรำดอกเบีย้ ภำยใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ) ต่อปี บำท  บำท  บำท  บำท 

เงนิกู้ยืมอ่ืน           
ตัว๋แลกเงิน 3.40 - 3.50 641,781,364  -  -  641,781,364 

รวมเงินกูย้มือ่ืน   641,781,364  -  -  641,781,364 

 
  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 
  ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ี่จะครบก ำหนดช ำระ 
 อตัรำดอกเบีย้ ภำยใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ) ต่อปี บำท  บำท  บำท  บำท 

เงนิกู้ยืมอ่ืน           
ตัว๋แลกเงิน 3.40 - 3.60 969,504,592  -  -  969,504,592 

รวมเงินกูย้มือ่ืน   969,504,592  -  -  969,504,592 

16. ภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงำน 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ภำระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังำน        

หลงัออกจำกงำน 6,171,135  5,445,935  4,988,105  4,495,476 
กำรลำพกัร้อนประจ ำปีท่ียงัไดรั้บค่ำตอบแทน 1,235,707  896,108  606,248  443,240 

 7,406,842  6,342,043  5,594,353  4,938,716 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำนตำมพระรำชบัญญัติ
คุม้ครองแรงงำนและตำมระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนบริษทั ซ่ึงจดัเป็นโครงกำรผลประโยชน์ท่ี
ก ำหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 
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จ ำนวนท่ีบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินำยน  30 มถุินำยน 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 327,041  366,069  217,431  272,149 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 35,558  15,456  28,883  14,874 
 362,599  381,525  246,314  287,023 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือน  ส ำหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินำยน  30 มถุินำยน 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 654,084  560,392  434,863  389,217 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 71,116  54,874  57,766  46,566 
 725,200  615,266  492,629  435,783 
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กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือน  ส ำหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ยอดยกมำของภำระผกูพนัผลประโยชน์        
ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน 5,445,935  3,844,803  4,495,476  3,091,722 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 654,084  560,392  434,863  389,217 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 71,116  54,874  57,766  46,566 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์        
ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

       

-  จำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ -  175,774  -  292,658 

-  จำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ -  (134,467)  -  (53,497) 
-  จำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน -  329,235  -  293,032 

ยอดยกไปของภำระผกูพนัผลประโยชน์        
ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน 6,171,135  4,830,611  4,988,105  4,059,698 

ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใช้ในกำรค ำนวณภำระผูกพนั
ผลประโยชน์ของพนักงำนหลงัออกจำกงำน ณ วนัท่ี  30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558           
มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
(ร้อยละต่อปี) 

 วนัที ่30 มถุินำยน 
2559 

 วนัที ่31 ธันวำคม 
2558 

ข้อสมมตฐิำนทำงกำรเงนิ    
    อตัรำคิดลด  2.57 - 2.81  2.57 - 2.81 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน 7.0 - 31.0 

ข้ึนอยูก่บัช่วงอำย ุ
ของพนกังำน 

 7.0 - 31.0 
ข้ึนอยูก่บัช่วงอำย ุ
ของพนกังำน 

    อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ 5.0 - 6.0  5.0 - 6.0 
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ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวต้ำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ประกอบดว้ย อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน อตัรำมรณะ และอตัรำคิดลดกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ดำ้นล่ำงไดพ้ิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอำจเป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ในขณะท่ี                
ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะ 
 30 มถุินำยน 

2559 
31 ธันวำคม 

2558 
30 มถุินำยน 

2559 
31 ธันวำคม 

2558 
อตัรำเงินเดือน -  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 473,783 434,109 357,359 336,683 
อตัรำเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (431,930) (395,602) (327,120) (308,101) 
กำรมีชีวติอยู ่- เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 42,602 39,347 36,131 33,932 
กำรมีชีวติอยู ่- ลดลงร้อยละ 1 (42,276) (39,042) (35,849) (33,666) 
อตัรำคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (411,972) (378,347) (311,413) (294,163) 
อตัรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 460,470 422,958 346,690 327,495 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นอำจไม่ได้แสดงถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในโครงกำร
ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้เน่ืองจำกมนัคงเป็นกำรยำกท่ีกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่ำงๆ จะเกิดข้ึนแยก
ต่ำงหำกจำกขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั 

นอกจำกน้ีในกำรแสดงกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้ มูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์ท่ี
ก ำหนดไว ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ค ำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบักำรค ำนวณหน้ีสินภำระผูกพนัผลประโยชน์ของ
พนกังำนหลงัออกจำกงำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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17. หนีสิ้นอ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2559  2558  2559  2558 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 471,511  820,273  276,980  553,857 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมคำ้งจ่ำย 775,206  597,506  207,032  230,681 
เจำ้หน้ีอ่ืน 8,777,375  8,926,123  6,364,605  6,205,285 
เงินคืนทุนท่ีผูถื้อหุน้ยงัไม่ไดน้ ำเช็คไปข้ึนเงิน 5,540,317  5,490,678  5,540,317  5,490,678 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 40,906  63,871  40,906  63,871 
อ่ืนๆ 1,075,510  2,249,980  982,210  2,153,768 
รวม 16,680,825  18,148,431  13,412,050  14,698,140 

18. ทุนเรือนหุ้น  
เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ทุนท่ีออกและช ำระแล้วของบริษทัมีจ ำนวน 
653,868,463 บำท 

มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ 
มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิต่อหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ซ่ึงค ำนวณโดยกำรหำร
ส่วนของบริษทัใหญ่ดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้สุทธิดว้ยจ ำนวนหุน้ทุนซ้ือคืน ณ วนัส้ินงวด
ท่ีรำยงำนมีมูลค่ำดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2559  2558  2559  2558 

 บำท  บำท  บำท  บำท 

มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ (ต่อหุน้) 1.80  1.79  1.82  1.82  
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19. เงินปันผลจ่ำย 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2559 ของบริษทัมีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ในอตัรำหุ้นละ 0.09 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
117.69 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ำยเป็นเงินปันผลระหวำ่งกำลให้แก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ในอตัรำหุ้นละ 0.04 บำท
เป็นจ ำนวนเงิน 52.30 ลำ้นบำทเม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2558 จึงคงเหลือเงินปันผลส ำหรับปี 2558 ท่ีจะจ่ำย
ในคร้ังน้ีในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 65.37 ลำ้นบำท โดยมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 
13 พฤษภำคม 2559  

เม่ือวนัท่ี 27  สิงหำคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ส ำหรับ 
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2558 ในอตัรำหุ้นละ 0.04 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
52.30 ลำ้นบำท โดยมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 24 กนัยำยน 2558 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558 ของบริษทัมีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
65.36 ลำ้นบำท โดยมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 29 พฤษภำคม 2558 

20. กำรจัดกำรส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรทุนของบริษทัและบริษทัย่อยคือเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเน่ืองของบริษทัและบริษทัย่อย เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มี
ส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึงเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม 

นอกจำกน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยยงัตอ้งด ำรงเงินกองทุน และส่วนของเจำ้ของให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  

อยำ่งไรก็ตำม ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 บริษทัไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
กำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุน โดยบริษทัตอ้งด ำรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภำพคล่องอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง
หรือทั้งสองอยำ่งรวมกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ีกธ.4/2557  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัสำมำรถด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องไดสู้งกว่ำ
เกณฑด์งักล่ำว 
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21.  ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำย
หุ้นสูงกวำ่มูลค่ำหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น”) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

22. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ภำยใตพ้ระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 2535 มำตรำ 116 บริษทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อย
ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหักส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำ 
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัมีส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนร้อยละ 
11.51 ของทุนจดทะเบียน 

23. รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินำยน  30 มถุินำยน 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 2559 2558  2559 2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคลกองทุนรวม        
และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 28,985,839  27,979,503  -  - 

รวม 28,985,839  27,979,503  -  - 
    
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือน  ส ำหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินำยน  30 มถุินำยน 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคลกองทุนรวม        
และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 57,351,877  54,034,235  -  - 

รวม 57,351,877  54,034,235  -  - 
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24. ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินำยน  30 มถุินำยน 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจดักำร        
กองทุนส่วนบุคคล กำรจดักำรกองทุนรวม        
และธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 369,358  124,658  -  - 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรกองทุน 7,413,403  8,096,528  -  - 
อ่ืนๆ  295,556  153,707  81,290  259,773 
รวม 8,078,317  8,374,893  81,290  259,773 

    
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือน  ส ำหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินำยน  30 มถุินำยน 
 2559  2558  2559  2558 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจดักำร        
กองทุนส่วนบุคคล กำรจดักำรกองทุนรวม        
และธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 738,715  420,496  -  - 

ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรกองทุน 17,635,895  16,637,442  -  - 
อ่ืนๆ  1,621,443  295,405  159,537  414,859 
รวม 19,996,053  17,353,343  159,537  414,859 
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25. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติั
บริษทัมหำชนจ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่ง
เป็นผูบ้ริหำรของบริษทัด้วย ทั้งน้ี ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2559 ได้รับอนุมตัิจำกที่ประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้น ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2559 และวนัท่ี 20 เมษำยน 2559   ตำมล ำดบั 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2558 ไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย 
เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2558 และวนัท่ี 20 เมษำยน 2558 ตำมล ำดบั 

26. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 

 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินำยน  30 มถุินำยน 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำรับรอง 144,475  26,405  20,979  - 
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นประชำสมัพนัธ์ 149,209  183,849  27,820  40,660 
ค่ำใชจ่้ำยเดินทำง 218,390  183,664  134,943  111,487 
ค่ำใชจ่้ำยตลำดหลกัทรัพย ์ 911,361  1,207,858  911,361  1,207,858 
ค่ำเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส ำนกังำน 509,421  210,799  437,136  62,767 
ค่ำภำษีอำกร 152,243  52,131  149,043  49,831 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 15,492  1,788,484  15,492  1,788,484 
ค่ำใชจ่้ำยจดัประชุมสมัมนำ 317,634  980,066  314,458  979,209 
อ่ืนๆ  1,413,249  1,667,475  909,620  991,745 
รวม 3,831,474  6,300,731  2,920,852  5,232,041 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือน  ส ำหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินำยน  30 มถุินำยน 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำรับรอง 315,122  68,241  69,000  1,167 
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นประชำสมัพนัธ์ 336,207  313,149  32,042  40,660 
ค่ำใชจ่้ำยเดินทำง 384,645  316,566  255,974  218,046 
ค่ำใชจ่้ำยตลำดหลกัทรัพย ์ 1,400,570  1,751,597  1,400,570  1,751,597 
ค่ำเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส ำนกังำน 630,853  355,104  448,414  104,364 
ค่ำภำษีอำกร 154,125  54,227  150,025  50,460 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 3,160,943  1,792,417  3,160,943  1,792,417 
ค่ำใชจ่้ำยจดัประชุมสมัมนำ 330,826  987,229  321,789  984,961 
อ่ืนๆ  2,593,162  2,381,858  1,392,289  1,249,677 
รวม 9,306,453  8,020,388  7,231,046  6,193,349 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีสมคัร
เป็นสมำชิกของกองทุนโดยหกัจำกเงินเดือนของพนกังำนส่วนหน่ึง และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบ
ให้อีกส่วนหน่ึง ซ่ึงกองทุนส ำรองเล้ียงชีพของบริษทัและบริษทัยอ่ยบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุน เอม็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงไดรั้บอนุญำตจำกรัฐบำลเป็นผูจ้ดักำรกองทุน ตำมพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และ2558 บริษทัจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพเป็นจ ำนวนเงิน 0.20 ลำ้นบำท และ 0.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั บริษทัยอ่ยจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.17 ลำ้นบำท และ 0.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และ2558 บริษทัจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพเป็นจ ำนวนเงิน 0.39 ล้ำนบำท และ 0.32 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ บริษัทย่อยจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.35 ลำ้นบำท และ 0.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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28. ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (โอนกลบั) 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน  ส ำหรับงวดสำมเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินำยน  30 มถุินำยน 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใน        
ตรำสำรทุน (โอนกลบั) (1,132,164)  (3,823,210)  (1,132,164)  (3,823,210) 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        
(โอนกลบั) -  -  (9,173,560)  (20,612,778) 

รวม (1,132,164)  (3,823,210)  (10,305,724)  (24,435,988) 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือน  ส ำหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินำยน  30 มถุินำยน 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใน        
ตรำสำรทุน (โอนกลบั) (2,174,916)  (4,241,363)  (2,174,916)  (4,241,363) 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        
   (โอนกลบั) -  -  (14,841,340)  (27,705,717) 
รวม (2,174,916)  (4,241,363)  (17,016,256)  (31,947,080) 
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29. ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) (3,761,308)  4,043,065  (1,477,119)  (5,912,540) 
รวม (3,761,308)  4,043,065  (1,477,119)  (5,912,540) 

    
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) (ดูหมำยเหตุขอ้ 12) (9,677,326)  7,883,681  (5,980,627)  (300,383) 
รวม (9,677,326)  7,883,681  (5,980,627)  (300,383) 

กำรกระทบยอดภำษีเงินไดแ้ละก ำไรทำงบญัชีคูณดว้ยอตัรำภำษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนำยน  วันที่ 30 มิถุนำยน 
 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 33,701,497  36,181,700  16,141,122  25,049,723 
อตัรำภำษี 20%  20%  20%  20% 
ผลคูณของก ำไรก่อนภำษีเงินไดก้บั        

อตัรำภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) (6,740,299)  (7,236,340)  (3,228,224)  (5,009,945) 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี (274,897)  120,848  (93,109)  (3,447) 
ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมใชไ้ป 3,764,842  3,867,998  -  - 
ผลกระทบของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 4,283,773  4,306,330  (57,309)  4,306,330 
ผลกระทบของขำดทุนสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        
     สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (4,794,727)  (5,205,478)  1,901,523  (5,205,478) 
รำยไดภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั          

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึน -  8,189,707  -  - 
ภำษีเงินได ้ - รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย)  (3,761,308)  4,043,065  (1,477,119)  (5,912,540) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วันที่ 30 มิถุนำยน  วันที่ 30 มิถุนำยน 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 59,989,934  47,748,975  54,458,889  141,461,505 
อตัรำภำษี 20%  20%  20%  20% 
ผลคูณของก ำไรก่อนภำษีเงินไดก้บัอตัรำ (11,997,987)  (9,549,795)  (10,891,778)  (28,292,301) 

ภำษีเงินได ้- ค่ำใชจ่้ำย        
ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี 3,555,489  5,681,196  6,145,979  28,297,343 
ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมใชไ้ป 3,691,025  3,867,998  -  - 
ผลกระทบของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (131,126)  5,754,525  (131,126)  5,754,525 
ผลกระทบของขำดทุนสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        
     สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (4,794,727)  (6,059,950)  (1,103,702)  (6,059,950) 
รำยไดภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึน -  8,189,707  -  - 
ภำษีเงินได ้-รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) (ดูหมำยเหตุขอ้ 12) (9,677,326)  7,883,681  (5,980,627)  (300,383) 

30. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั
โดยกำรมีผูถ้ือหุ ้นและ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนั ฝ่ำยจดักำรเห็นว่ำนโยบำยกำรก ำหนดรำคำกบั
บุคคลที่เก่ียวขอ้ง และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ช้รำคำซ่ึงต่อรองกนัอย่ำงอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติใน
ธุรกิจ รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 
31 ธันวำคม 2558 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
บริษทัย่อย         
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน โซลำริส จ ำกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ดูหมำยเหตุขอ้ 9) -  -  101,729,725  86,888,385 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหำรโดยบริษทัยอ่ย 60,233,037  58,405,520  60,233,037  58,405,520 
ค่ำบริกำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคลคำ้งจ่ำย -  -       26,238         26,917 

บริษทับริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ดูหมำยเหตุขอ้ 9) -  -  25,000,000  25,000,000 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  139,620 

บริษทัร่วม        
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 9) 1,341,775,294  1,328,467,230  1,244,095,520  1,244,095,520 
    เจำ้หน้ีอ่ืน 223,572  1,219,674  223,572  1,219,674 

เงินฝำกเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 11,447,846  10,647,617  11,447,846  10,647,617 
บริษทั บีคอน ออฟชอร์ จ  ำกดั        
เงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน -  17,387,941  -  17,387,941 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัที่มีกรรมกำรร่วมกนั        

Thanh Cong Securities Company J.S.C.        
เงินลงทุนในหุ้นสำมญั - สุทธิ  104,573,926  101,958,477  104,573,926  101,958,477 
ลูกหน้ีอ่ืน 24,596  11,040  24,596  11,040 

KTZ Ruby Hill Securities Co.,Ltd.        
   เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ือกำรลงทุนในหลกัทรัพยใ์นประเทศเมียนมำร์ 52,525,050  -  52,525,050  - 
บริษทัที่มีกำรควบคุมร่วมกนั        
บริษทั พระโขนงแลนด ์จ ำกดั        

เงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน 498,740,686  479,641,096  498,740,686  479,641,096 
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธ์ิ 5,000  5,000  5,000  5,000 
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รำยกำรคำ้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวำ่งงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน
2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัที่ 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน 

ส้ินสุดวนัที่  
 30 มิถุนำยน  30 มิถุนำยน  
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”  
 2559  2558  2559  2558  
 บำท  บำท  บำท  บำท  
บริษทัย่อย         

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน          
โซลำริส จ ำกดั         

รำยจ่ำยค่ำบริหำรกองทุนส่วนบุคคล -  -  78,081  249,782 ตำมท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
        ร้อยละ 0.2 ต่อปีของมูลค่ำ 
        สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
   บริษทับริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั         
       รำยไดจ้ำกกำรใชเ้ช่ำพ้ืนท่ี -  -  44,100  - อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั 
บริษทัร่วม         
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั         
รำยจ่ำยค่ำบริกำร 592,500  1,462,500  592,500  1,462,500 ตำมท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ  
        (ดูหมำยเหตุขอ้ 31.1) 
รำยรับค่ำบริกำรงำนวิจยั 750,000  750,000  750,000  750,000 ตำมท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ  
        (ดูหมำยเหตุขอ้ 31.3) 
รำยจ่ำยค่ำบริกำรอ่ืน -  22,470  -  22,470 ตำมค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน 328,915  -  328,915  - ตำมท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

  บริษทั บีคอน ออฟชอร์ จ  ำกดั         

       ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน 320,887  1,204,317  320,887  1,204,317 ตำมท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

       ลงทุนในตัว๋แลกเงิน 17,628,489  -  17,628,489  - ตำมมูลค่ำเงินลงทุนก 

      ไถ่ถอนเงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน 35,040,026  9,990,000  35,040,026  9,990,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุนก 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั         
รำยกำรระหว่ำงบริษทัย่อยและบริษทัร่วม         

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำพ้ืนท่ี 

- 

 91,575  

- 

 91,575 อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั 
30,525 บำทต่อเดือน  
ยกเลิกสญัญำตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกรำคม 2559 

ค่ำธรรมเนียมตวัแทนขำยหน่วยลงทุนจ่ำย 282,184  255,363  282,184  255,363 อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั 
ค่ำบริกำรจดักำร 199,800  199,800  199,800  199,800 อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั 
        66,600 บำทต่อเดือน 
นำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ 155  -  155  - อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั 
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รำยกำรคำ้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหวำ่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 
และ 2558 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 
ส ำหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัที ่
 ส ำหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัที ่  
 30 มถุินำยน  30 มถุินำยน  
 2559  2558  2559  2558  
 บำท  บำท  บำท  บำท  

บริษัทย่อย         

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน  
      โซลำริส จ ำกดั 

        

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
   ท่ีบริหำรโดยบริษทัยอ่ย 

 
- 

  
200,000,000 

  
- 

  
200,000,000 

 
ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 

ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
   ท่ีบริหำรโดยบริษทัยอ่ย 

 
- 

  
50,000,000 

  
- 

  
50,000,000 

 

ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
รำยจ่ำยค่ำบริหำรกองทุนส่วนบุคคล -  -  153,117  398,903 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัในสญัญำ 

        ร้อยละ 0.2 ต่อปีของมูลค่ำ 

        สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
   บริษทับริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ ำกดั         
       รำยไดจ้ำกกำรใชเ้ช่ำพื้นท่ี -  -        44,100  - อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั 

บริษัทร่วม         
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั         
     เงินปันผลรับ -  -  21,896,272  141,494,760 2559 : จ ำนวน 128,801,600 หุน้   
        หุน้ละ 0.17 บำท 
        2558 : จ ำนวน 128,631,600 หุน้ 
        หุน้ละ 1.10 บำท 

รำยจ่ำยค่ำบริกำร 1,185,000  2,925,000  1,185,000  2,925,000 ตำมท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
        (ดูหมำยเหตุขอ้ 31.1) 
รำยรับค่ำบริกำรงำนวิจยั 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000 ตำมท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ  
        (ดูหมำยเหตุขอ้ 31.3) 
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน 328,915  272,903  328,915  272,903 ตำมท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
รำยจ่ำยค่ำบริกำรอ่ืน -  22,470  -  22,470 ตำมค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริง 

บริษทั บีคอน ออฟชอร์ จ ำกดั         

ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน 542,239  2,030,384  542,239  2,030,384 ตำมท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน 35,040,026  6,660,000  35,040,026  6,660,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ไถ่ถอนเงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน 52,230,163  9,990,000  52,230,163  9,990,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 
ส ำหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัที่ 
 ส ำหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัที่  
 30 มิถุนำยน  30 มิถุนำยน  
 2559  2558  2559  2558  
 บำท  บำท  บำท  บำท  
รำยกำรระหว่ำงบริษทัย่อยและบริษทัร่วม         

รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำพ้ืนท่ี -  183,150  -  183,150 อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั 
ค่ำธรรมเนียมตวัแทนขำยหน่วยลงทุนจ่ำย 741,480  661,558  741,480  661,558 อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั 
ค่ำบริกำรจดักำร 399,600  399,600  399,600  399,600 อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั 
        66,600 บำทต่อเดือน 
นำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ 2,721  -  2,721  - อตัรำตำมสญัญำท่ีตกลงกนั 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหผู้บ้ริหำรส ำคญั 
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง “กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั” 
มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,780,943  1,699,375  941,865  917,134 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 182,253  200,947  152,729  169,414 
รวม 1,963,196  1,900,322  1,094,594  1,086,548 

    
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือน  ส ำหรับงวดหกเดือน 
 ส้ินสุดวนัที ่  ส้ินสุดวนัที ่
 30 มถุินำยน  30 มถุินำยน 
 2559  2558  2559  2558 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,561,886  3,386,250  1,883,730  1,826,767 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 364,506  319,469  305,458  272,644 
รวม 3,926,392  3,705,719  2,189,188  2,099,411 
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31. ภำระผูกพนั  

รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

31.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2552 บริษทัท ำสัญญำกบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั เพื่อใหบ้ริษทั
ดงักล่ำวให้บริกำรบริหำรจดักำร ส ำหรับงำนด้ำนบญัชี งำนดำ้นปฏิบติักำร งำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศรวมถึงกำรพฒันำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนสนับสนุนด้ำนเทคนิค           
งำนด้ำน ก ำกับดูแลให้ปฏิบัติตำมกฎหมำย งำนด้ำนบริหำรบุคคล งำนด้ำนธุรกำรทั่วไปและ 
งำนบริหำรจดักำรทัว่ไปในกิจกำร สัญญำมีอำยุ 1 ปี และให้มีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี 
เวน้แต่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงได้แจง้กำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงทรำบล่วงหน้ำ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวำ่ 30 วนัก่อนวนัครบก ำหนดระยะเวลำของสัญญำในแต่ละครำวนั้น 
โดยบริษทัจะตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนเดือนละ 150,000 บำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2557 บริษทั
ท ำสัญญำเปล่ียนแปลงค่ำตอบแทนเป็นเดือนละ 197,500 บำท ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2557 ถึงวนัท่ี 
31 พฤษภำคม 2558 และใหมี้ผลบงัคบัอีกต่อไปครำวละ 1 ปี 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2556 บริษทัท ำสัญญำกบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั  เพื่อรับบริกำร
บริหำรจดักำร ส ำหรับงำนปฏิบติักำรและเลขำนุกำรบริษทั สัญญำมีอำยุ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 
2556 ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2557 และมีผลต่อเน่ืองไปอีก 3 เดือนต่อมำเม่ือวนัท่ี 31 ตุลำคม 
2557 บริษทัท ำสัญญำขยำยเวลำรับบริกำรต่อไปอีก 14 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2557 
ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 โดยบริษทัช ำระค่ำตอบแทนเดือนละ 290,000 บำท บริษทัไดย้กเลิก
สัญญำตั้งแต่ 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป 

31.2 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม 2555 บริษทัท ำสัญญำกบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน โซลำริส จ ำกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูบ้ริหำรกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญำมีอำย ุ
1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี  17 ตุลำคม 2556 และต่อสัญญำอัตโนมัติครำวละหน่ึงปี บริษัทต้องจ่ำย
ค่ำตอบแทนในอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำในอตัรำร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ
ของกองทุน 

31.3 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2556 บริษทัท ำสัญญำกบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ส ำหรับกำร
ให้บริกำรบทวิเครำะห์กบัลูกคำ้ต่ำงประเทศ สัญญำมีอำยุ 2 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 
และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกครำวละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ำยหน่ึงบอกเลิกสัญญำล่วงหนำ้ โดยบริษทั
ไดรั้บค่ำบริกำรเดือนละ 250,000 บำท 
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31.4 เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2559  บริษทัท ำสัญญำกบั KTZ Ruby Hill Securities Company Limited    

เพื่อให้บริษทัดงักล่ำวท ำหน้ำท่ีเป็นท่ีปรึกษำดำ้นกำรลงทุน  นำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และ 
กำรค้ำหลักทรัพย ์ทั้ งท่ีเป็นหลักทรัพยท่ี์ซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศเมียนมำร์ 
(Yangon Stock Exchange หรือ YSX) และหลักทรัพย์นอกตลำดหลักทรัพย์ (OTC) สัญญำ          
มีอำย ุ2 ปี และสำมำรถขยำยเวลำออกไปไดต้ำมกำรตกลงของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย โดยท่ีบริษทั
ตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนในอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 

รำยกำรกบัคู่สัญญำทำงธุรกิจอ่ืน ๆ 
31.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัตำมสัญญำ

เช่ำระยะยำวส ำหรับอำคำร  อุปกรณ์ส ำนักงำน และยำนพำหนะ  ซ่ึงจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรในอนำคตดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2559  2558  2559  2558 

ภำยใน 1 ปี 3.4  3.3  2.3  2.3 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5.3  7.0  3.6  4.7 
รวม 8.7  10.3  5.9  7.0 

31.6 เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2557 บริษทัท ำสัญญำกบับริษทั Mac Capital Advisors Limited เพื่อให้บริษทั           
ดงักล่ำวหำลูกคำ้เพื่อรับบริกำรท่ีปรึกษำทำงดำ้นกำรเงินกบับริษทั สัญญำส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 
2559 โดยบริษทัจะตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นอตัรำร้อยละของรำยไดค้่ำธรรมเนียมท่ีบริษทัไดรั้บ
จำกลูกคำ้ใหแ้ก่บริษทัดงักล่ำว 

31.7 ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 บริษทัมีภำระผูกพนัตำมสัญญำลงทุนในหุ้นสำมญัของบริษทัใน
ต่ำงประเทศแห่งหน่ึงมูลค่ำ 1,000,000 เหรียญสหรัฐ โดยท่ีบริษทัดงักล่ำวเรียกช ำระเงินลงทุน
บำงส่วนแล้วจ ำนวน 700,000 เหรียญสหรัฐ คงเหลือภำระท่ีบริษัทต้องช ำระเงินลงทุนอีก
จ ำนวน 300,000 เหรียญสหรัฐ ทั้ งน้ีบริษัทได้ช ำระเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือแล้วเม่ือว ันท่ี  
6 กรกฎำคม 2559  
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32. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิหรือภูมิศำสตร์ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยส ำหรับส ำหรับงวดสำมเดือน
และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย : พนับำท) 
 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
   ธุรกจิ  ธุรกจิ  กำรตดั   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน  รำยกำรบัญชี   
 หลกัทรัพย์  จัดกำรกองทุน  และอ่ืนๆ  ระหว่ำงกนั  งบกำรเงนิรวม 
รำยไดจ้ำกภำยนอก 15,269  28,986  21,672  -  65,927 
รำยไดจ้ำกระหวำ่งส่วนงำน -  -  -  -  - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 15,269  28,986  21,672  -  65,927 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 15,269  10,826  21,672  -  47,767 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไมไ่ดปั้นส่วน:          

ดอกเบ้ียและเงินปันผล         3,792 
ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม         14 
รำยไดอ่ื้น         2,439 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร         (20,311) 
ภำษีเงินได ้– ค่ำใชจ่้ำย         (3,761) 

ก ำไรสุทธิ          29,940 
 

(หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 
   ธุรกจิ  ธุรกจิ  กำรตดั   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน  รำยกำรบัญชี   
 หลกัทรัพย์  จัดกำรกองทุน  และอ่ืนๆ  ระหว่ำงกนั  งบกำรเงนิรวม 
รำยไดจ้ำกภำยนอก 24,216  27,980  17,486  -  69,682 
รำยไดจ้ำกระหวำ่งส่วนงำน -  -  -  -  - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 24,216  27,980  17,486  -  69,682 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 24,216  10,048  17,486  -  51,750 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไมไ่ดปั้นส่วน:          

ดอกเบ้ียและเงินปันผล         1,930 
ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม         14 
รำยไดอ่ื้น         888 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร         (18,400) 
ภำษีเงินได ้- รำยได ้         4,043 

ก ำไรสุทธิ          40,225 
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(หน่วย : พนับำท) 

 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2559 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ  กำรตดั   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน  รำยกำรบัญชี   
 หลกัทรัพย์  จัดกำรกองทุน  และอ่ืนๆ  ระหว่ำงกนั  งบกำรเงนิรวม 

รำยไดจ้ำกภำยนอก 23,869  57,352  43,439  -  124,660 
รำยไดจ้ำกระหวำ่งส่วนงำน -  -  -  -  - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 23,869  57,352  43,439  -  124,660 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 23,869  17,047  43,439  -  84,355 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไมไ่ดปั้นส่วน:          

ดอกเบ้ียและเงินปันผล         12,963 
ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม         28 
รำยไดอ่ื้น         3,275 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร         (40,631) 
ภำษีเงินได ้- ค่ำใชจ่้ำย         (9,677) 

ก ำไรสุทธิ          50,313 

 (หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2558 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ  กำรตดั   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน  รำยกำรบัญชี   
 หลกัทรัพย์  จัดกำรกองทุน  และอ่ืนๆ  ระหว่ำงกนั  งบกำรเงนิรวม 
รำยไดจ้ำกภำยนอก 60,433  54,034  (5,766)  -  108,701 
รำยไดจ้ำกระหวำ่งส่วนงำน -  -  -  -  - 
รำยไดท้ั้งส้ิน 60,433  54,034  (5,766)  -  108,701 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 60,433  18,521  (5,766)  -  73,188 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไมไ่ดปั้นส่วน:          

ดอกเบ้ียและเงินปันผล         3,458 
ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม         28 
รำยไดอ่ื้น         1,765 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร         (30,691) 
ภำษีเงินได ้– รำยได ้         7,884 

ก ำไรสุทธิ          55,632 

 
สินทรัพยข์องส่วนงำนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และ 31 ธนัวำคม 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พนับำท) 
 ธุรกจิ  ธุรกจิหลกัทรัพย์  ธุรกจิกำรลงทุน  ธุรกจิบริหำร  สินทรัพย์   
 หลกัทรัพย์   จัดกำรกองทุน  และอ่ืนๆ  สินทรัพย์  ทีไ่ม่ได้ปันส่วน  งบกำรเงนิรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงำน            

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน  2559 1,356,409  110,326  1,403,818  24,669  291,397  3,186,619 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 1,340,037  98,706  1,575,003  25,011  461,957  3,500,714 
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33. กำรบริหำรควำมเส่ียง 

33.1 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
บริษทั 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 18/2549 เร่ือง “กำร
ด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ” ก ำหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์ ำรงเงินกองทุนสภำพคล่อง
สุทธิเม่ือส้ินวนัท ำกำรใดๆ ไม่นอ้ยกวำ่ 15 ลำ้นบำท และไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  

บริษทัไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ประเภทตวัแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ บริษทัตอ้งด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิเม่ือ
ส้ินวนัท ำกำรใดๆ ไม่น้อยกว่ำ 25 ล้ำนบำทและไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7 ของหน้ีสินทั่วไปและ
ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวำงเป็นประกนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัได้หยุดกำรประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำประเภทดงักล่ำว และไดมี้หนงัสือแจง้ควำมประสงค์ดงักล่ำวต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ ให้บริษทัด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนั
ท ำกำรใดๆ ตำมท่ีก ำหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 

นอกจำกน้ี ตำมขอ้บงัคบัสมำชิกของส ำนักหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ส ำนักหักบญัชี”) 
หมวด 300 “สมำชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพำะของสมำชิกสำมญั” ก ำหนดใหส้มำชิกสำมญัตอ้งมี
ส่วนของเจำ้ของ ไม่น้อยกว่ำ 100 ลำ้นบำท ส ำหรับสมำชิกท่ีท ำธุรกรรมเฉพำะกำรซ้ือขำยใน
ตลำดอนุพนัธ์ 

อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทไม่ต้องด ำรง
เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิและส่วนของเจำ้ของตำมเกณฑ์ดงักล่ำว เน่ืองจำกบริษทัได้รับ
อนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยใ์ห้หยุดประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เป็นกำรชัว่ครำว (ดูหมำยเหตุขอ้ 1) 

ทั้งน้ี ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี กข.7/2551 เร่ือง กำร
ก ำหนดทุนจดทะเบียนซ่ึงช ำระแลว้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ก ำหนดให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึง
บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกำรเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำย
หลกัทรัพยอ์นัเป็นตรำสำรแห่งหน้ีหรือกำรเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน มี
ทุนจดทะเบียนซ่ึงช ำระแล้วไม่น้อยกว่ำ 500 ล้ำนบำทตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 เป็นตน้ไป 
โดยบริษทัไดด้ ำเนินกำรเพื่อใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดดงักล่ำวแลว้ 
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ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 บริษทัได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกำร
เป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุน โดยบริษทัตอ้งด ำรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภำพคล่องอย่ำงใด
อย่ำงหน่ึงหรือทั้งสองอย่ำงรวมกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์ท่ี กธ.4/2557 เร่ือง กำรด ำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีได้รับใบอนุญำต
เฉพำะบำงประเภทธุรกิจ 

อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 บริษทัสำมำรถด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องไดสู้งกว่ำ
เกณฑด์งักล่ำว 

บริษทัย่อย 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพยท่ี์ กน.20/2552 เร่ือง “กำร
ด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดักำร” ก ำหนดให้บริษทัจดักำรกองทุนรวม 
บริษทัจดักำรกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงจดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและบริษทัจดักำรกองทุนส่วน
บุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ด ำรงส่วนของเจำ้ของไม่ต ่ำกวำ่ 20 ลำ้นบำท 20 
ลำ้นบำท และ 10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยท่ี์ ทน.42/2552 เร่ือง “กำรท ำประกนัภยัควำมรับผิดของบริษทัจดักำรและขอ้ก ำหนด
ส ำหรับบริษัทจดักำรในกำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุน” ก ำหนดให้บริษัทจดักำร
กองทุนรวม บริษทัจดักำรกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงจดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และบริษทัจดักำร
กองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงไม่ไดจ้ดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ มีระดบัเตือนภยัอยูท่ี่ 30 ลำ้นบำท 30 
ลำ้นบำท และ 15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนในระดบั
เตือนภัยได้ตำมท่ีก ำหนด บริษัทย่อยจะต้องรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อให้มีส่วนของเจำ้ของไม่ต ่ำกวำ่ระดบั
เตือนภยัดงักล่ำว  

ณ วนัท่ี  30 มิถุนำยน 2559 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษัทย่อยมีจ ำนวน 101.73 ล้ำนบำท ซ่ึง
เป็นไปตำมเกณฑ ์ท่ีคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 
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วนัท่ีท่ีครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนับจำก ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2558 มีดงัน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2559 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิสุทธิ 
 เม่ือ  ภำยใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  ก ำหนด  ด้อยคุณภำพ  รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 205  -  -  -  -  -  205 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน -  26  50  -  -  -  76 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  10  -  -  -  63  73 
เงินลงทุน - สุทธิ -  918  -  27  459  -  1,404 
รวม 205  954  50  27  459  63  1,758 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ              
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  17  -  -  -  -  17 
เงินกูย้ืมอ่ืน -  642  -  -  -  -  642 
รวม -  659  -  -  -  -  659 

 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิสุทธิ 
 เม่ือ  ภำยใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  ก ำหนด  ด้อยคุณภำพ  รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 405  -  -  -  -  -  405 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน -  26  52  -  -  -  78 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  8  -  -  -  63  71 
เงินลงทุน - สุทธิ -  1,035  84  27  429  -  1,575 
รวม 405  1,069  136  27  429  63  2,129 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ              
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  8  -  -  -  -  8 
เงินกูย้ืมอ่ืน -  970  -  -  -  -  970 
รวม -  978  -  -  -  -  978 
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(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2559 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิสุทธิ 
 เม่ือ  ภำยใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  ก ำหนด  ด้อยคุณภำพ  รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 136  -  -  -  -  -  136 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน -  -  50  -  -  -  50 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  10  -  -  -  63  73 
เงินลงทุน - สุทธิ -  918  -  27  453  -  1,398 
รวม 136  928  50  27  453  63  1,657 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ              

เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  17  -  -  -  -  17 

เงินกูย้ืมอ่ืน -  642  -  -  -  -  642 

รวม -  659  -  -  -  -  659 

 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2558 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิสุทธิ 
 เม่ือ  ภำยใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  ก ำหนด  ด้อยคุณภำพ  รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 344  -  -  -  -  -  344 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน -  -  52  -  -  -  52 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  8  -  -  -  63  71 
เงินลงทุน - สุทธิ -  1,035  84  27  426  -  1,572 
รวม 344  1,043  136  27  426  63  2,039 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ              

เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  8  -  -  -  -  8 
เงินกูย้ืมอ่ืน -  970  -  -  -  -  970 

รวม -  978  -  -  -  -  978 

33.2 ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรซ้ือขำย
เคร่ืองมือทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์
เพื่อกำรเก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 
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33.2.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบ้ียคือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะ
เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ซ่ึงมีผลกระทบต่อผล
กำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงนิรวม   
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559   
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิสุทธิ   
 ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดของสัญญำ   
 หรือก่อนก ำหนดอัตรำใหม่ อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อัตรำดอกเบีย้  เม่ือ  น้อยกว่ำ    มำกกว่ำ  ลูกหนี ้  ไม่ม ี   อัตรำลอยตวั อัตรำคงที่ 
 ลอยตวั  ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภำพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ                   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 167  -  -  -  -  -  38  205 0.30 – 1.70  
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน -  -  26  50  -  -  -  76  1.60 – 13.00 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  10  -  -  63  -  73   

เงินลงทุน - สุทธิ -  -  918  27  -  -  459  1,404   

รวม 167  -  954  77  -  63  497  1,758   
 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน  
                 

เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  17  -  -  -  -  17   

เงินกูย้มือ่ืน -  -  642  -  -  -  -  642  3.40 – 3.50 
รวม -  -  659  -  -  -  -  659   

 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงนิรวม   
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558   
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิสุทธิ   
 ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดของสัญญำ   
 หรือก่อนก ำหนดอัตรำใหม่ อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อัตรำดอกเบีย้  เม่ือ  น้อยกว่ำ    มำกกว่ำ  ลูกหนี ้  ไม่ม ี   อัตรำลอยตวั อัตรำคงที่ 
 ลอยตวั  ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภำพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ                   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 368  -  -  -  -  -  37  405 0.38 - 1.10  
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน -  -  26  52  -  -  -  78 - 0.90 - 13.00 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  8  -  -  63  -  71 - - 

เงินลงทุน - สุทธิ -  -  1,035  84  27  -  429  1,575 - - 

รวม 368  -  1,069  136  27  63  466  2,129   
 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน  
                 

เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -            8  -  -  -  -  8 - - 
เงินกูย้มือ่ืน -  -        970  -  -  -  -  970 - 3.40 - 3.60 
รวม -  -  978  -  -  -  -  978   
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 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร   
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559   
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิสุทธิ   
 ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดของสัญญำ   
 หรือก่อนก ำหนดอัตรำใหม่ อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อัตรำดอกเบีย้  เม่ือ  น้อยกว่ำ    มำกกว่ำ  ลูกหนี ้  ไม่ม ี   อัตรำลอยตวั อัตรำคงที่ 

 ลอยตวั  ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภำพ  ดอกเบีย้  รวม   
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ                   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 104  -  -  -  -  -  32  136 0.30 – 1.70  
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน -  -  -  50  -  -  -  50  13.00 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  10  -  -  63  -  73   

เงินลงทุน - สุทธิ -  -  918  27  -  -  453  1,398   

รวม 104  -  928  77  -  63  485  1,657   
 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน                   
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  17  -  -  -  -  17   

เงินกูย้มือ่ืน -  -  642  -  -  -  -  642  3.40 - 3.50 
รวม -  -  659  -  -  -  -  659   

 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร   
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558   
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิสุทธิ   
 ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดของสัญญำ   
 หรือก่อนก ำหนดอัตรำใหม่ อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อัตรำดอกเบีย้  เม่ือ  น้อยกว่ำ    มำกกว่ำ  ลูกหนี ้  ไม่ม ี   อัตรำลอยตวั อัตรำคงที่ 

 ลอยตวั  ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภำพ  ดอกเบีย้  รวม   
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ                   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 315  -  -  -  -  -  29  344 0.38 - 1.10  
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน -  -  -  52  -  -  -  52 - 0.90 - 13.00 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  8  -  -  63  -  71 - - 

เงินลงทุน - สุทธิ -  -  1,035  84  27  -  426  1,572 - - 

รวม 315  -  1,043  136  27  63  455  2,039   
 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน                   
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  8  -  -  -  -  8 - - 
เงินกูย้มือ่ืน -  -  970  -  -  -  -  970 - 3.40 - 3.60 
รวม -  -  978  -  -  -  -  978   
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อตัรำผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยท์ำงกำรเงินเฉล่ียของบริษทัส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินชนิดท่ีมี
ดอกเบ้ียแสดงไวใ้นตำรำงต่อไปน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัรำผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 236,437,746 1,080,830 0.91 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 76,419,336 3,453,110 9.04 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 1,000,181,909 27,603,010 5.52 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 13,171,298 - - 
    
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ    
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 8,619,227 - - 
เงินกูย้มือ่ืน 723,333,333 13,201,979 3.65 

 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัรำผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 225,656,562 1,859,297 0.82 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 85,654,955 4,659,397 5.44 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 804,460,190 51,395,648 6.39 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 15,044,156 - - 
    
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ    
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 7,573,284 - - 
เงินกูย้มือ่ืน 496,250,000 16,825,845 3.39 
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(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัรำผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 177,201,132 940,269 1.06 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 50,787,124 3,187,154 12.55 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 1,000,181,909 27,603,010 5.52 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 13,171,298 - - 
    
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ    
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 8,619,227 - - 
เงินกูย้มือ่ืน 723,333,333 13,201,979 3.65 

 
(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ อตัรำผลตอบแทน 
ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 172,788,782 1,738,317 1.01 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 63,816,069 4,110,505 6.44 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 804,460,190 51,395,648 6.39 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 15,044,156 - - 
    
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ    
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 7,573,284 - - 
เงินกูย้มือ่ืน 496,250,000 16,825,845 3.39 

33.2.2 ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ คือ ควำมเส่ียงท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บควำมเสียหำยอนัสืบ
เน่ืองมำจำกกำรท่ีคู่สัญญำของบริษทัและบริษทัย่อยจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผูกพนั                
ท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทำงกำรเงินได ้สินทรัพยท์ำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดมี้
ควำมเส่ียงเก่ียวกบักำรกระจุกตวัมำกและมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงคือมูลค่ำตำมบญัชีของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินหกัดว้ยส ำรองเผือ่ขำดทุนตำมท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
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33.2.3 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน 

ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปล่ียน คือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะ
เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทอำจจะได้รับผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเกิดจำก
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตรำต่ำงประเทศในส่วนท่ีไม่ไดป้้องกนัควำมเส่ียง 

บริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยเ์ป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559              
ซ่ึงบริษทัมิไดใ้ชต้รำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนดงัน้ี 

สินทรัพย์ สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ อตัรำแลกเปลีย่น 
   (บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ) 
  (’000) ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2559 

บตัรเงินฝำก ดอง เวยีดนำม 32,000,000 0.0016 
หุน้สำมญั    

EDL-GEN กีบ สำธำรณรัฐ 
ประชำธิปไตย  
ประชำชนลำว 

 

8,325,774 
 

0.0043 

AMC III ดอลลำร์ 
สหรัฐอเมริกำ 

 

700 34.9233 

33.2.4 ควำมเส่ียงดำ้นสภำวะตลำด 
บริษทัมีควำมเส่ียงด้ำนสภำวะตลำดท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของรำคำหลกัทรัพย ์ซ่ึง
อำจจะมีผลท ำใหมู้ลค่ำเงินลงทุนของบริษทัลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั อยำ่งไรก็ตำม บริษทั
ไดมี้กำรจดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำวะตลำดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยก ำหนดให้มี
หน่วยงำนในกำรติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงให้เป็นไปตำมท่ีนโยบำยของบริษทั
ก ำหนดไว ้

33.2.5 มูลค่ำยติุธรรม 
ในกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม ดงันั้นมูลค่ำ
ยุติธรรมท่ีประมำณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ีจึงไม่จ  ำเป็นตอ้งบ่งช้ีถึง
จ ำนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลำดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั กำรใช้ขอ้สมมติฐำนทำงกำรตลำด
และ/หรือวิธีกำรประมำณท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลกระทบท่ีมีสำระส ำคญัต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ี
ประมำณข้ึนบริษทัใชว้ธีิกำรและขอ้สมมติฐำนดงัต่อไปน้ี ในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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33.2.5.1 รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำร

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริษทัและบริษทัย่อยมีกำร
วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนโดยตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึง
ขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว 

   หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม 

 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ/ 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

มูลค่ำยุตธิรรม ล ำดบัช้ันมูลค่ำ
ยุตธิรรม 

เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ และข้อมูลทีใ่ช้ 
ในกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 30 มถุินำยน

2559 
31 ธันวำคม 

2558 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน    
เงินลงทุนสุทธิ     
หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

86,767,324 91,221,379 ล ำดบั 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินท ำกำรสุดทำ้ยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 917,287,333 1,035,136,881 ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนำคตประมำณจำกอตัรำดอกเบ้ียล่วงหนำ้ ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตรำสำรหน้ี - หุน้กูภ้ำคเอกชน 27,363,022 110,951,859 ล ำดบั 2 อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำ
สำรหน้ีไทย ณ วนัส้ินท ำกำรสุดทำ้ยของรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

     
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย    
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

81,224,694 61,607,128 ล ำดบั 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินท ำกำรสุดทำ้ยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต์่ำงประเทศ 

   
 หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ/ 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

มูลค่ำยุตธิรรม ล ำดบัช้ันมูลค่ำ
ยุตธิรรม 

เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ และข้อมูลทีใ่ช้ 
ในกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 30 มถุินำยน

2559 
31 ธันวำคม 

2558 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน    
เงินลงทุนสุทธิ     
หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

80,882,074 87,790,879 ล ำดบั 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินท ำกำรสุดทำ้ยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 917,287,333 1,035,136,881 ล ำดบั 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนำคตประมำณจำกอตัรำดอกเบ้ียล่วงหนำ้ ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตรำสำรหน้ี - หุน้กูภ้ำคเอกชน 27,363,022 110,951,859 ล ำดบั 2 อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำ
สำรหน้ีไทย ณ วนัส้ินท ำกำรสุดทำ้ยของรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

     
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย    
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

81,224,694 61,607,128 ล ำดบั 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินท ำกำรสุดทำ้ยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต์่ำงประเทศ 
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33.2.5.2 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและล ำดบัชั้นมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท   

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 204,975,641 204,975,641 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 75,892,896 78,346,553 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 14,633,898 14,633,898 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนทัว่ไป 
หลกัทรัพยหุ์้นทุน 

291,175,792 291,175,792 3  

มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัท่ีลงทุน 
     

หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 16,775,206 16,775,206 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ 
เงินกูย้มือ่ืน     
ตัว๋แลกเงิน 641,781,364 641,781,364 3 มลูค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ 
  

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท   

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 404,702,084 404,702,084 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 77,631,063 77,490,406 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 11,570,101 11,570,101 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนทัว่ไป 
หลกัทรัพยหุ์้นทุน 

 
276,085,876 

 
276,085,876 

 
3 

 
มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัท่ีลงทุน 

     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 8,493,954 8,493,954 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ 
เงินกูย้มือ่ืน     
ตัว๋แลกเงิน 969,504,592 969,504,592 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ 
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หน่วย : บำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท   

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 136,437,528 136,437,528 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 50,193,501 52,647,158 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ             

ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 14,633,898 14,633,898 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนทัว่ไป 
หลกัทรัพยหุ์้นทุน 

 
291,175,792 

 
291,175,792 

 
3 

 
มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัท่ีลงทุน 

     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 16,775,206 16,775,206 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ 
เงินกูย้มือ่ืน     
ตัว๋แลกเงิน 641,781,364 641,781,364 3 

 
มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 
 ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ 

 
หน่วย : บำท 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท   

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 343,844,697 343,844,697 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 52,074,041 51,933,384 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ             

ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 11,570,101 11,570,101 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนทัว่ไป 
หลกัทรัพยหุ์้นทุน 

 
276,085,876 

 
276,085,876 

 
3 

 
มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัท่ีลงทุน 

     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยสุ์ทธิ 8,493,954 8,493,954 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ 
เงินกูย้มือ่ืน     
ตัว๋แลกเงิน 969,504,592 969,504,592 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

 ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ 
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34. กำรโอนธุรกจิ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2552 บริษทัได้โอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยป์ระเภทบญัชีมำร์จ้ินให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตำมแผนร่วมลงทุนกบัธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกดั (มหำชน) ในกำรพฒันำธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยบริษทัไดรั้บค่ำตอบแทนส ำหรับกำรโอนธุรกิจ
รวมเป็นจ ำนวนเงิน 500 ล้ำนบำท เม่ือส้ินสุดปี 2554 บริษทัรับรู้ค่ำตอบแทนส ำหรับกำรโอนธุรกิจครบทั้ง 
500 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษทัร่วมสำมำรถท ำก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
(“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ไดต้ำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ 

บริษัทรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บุคคลภำยนอกในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” 
ทั้งน้ี บริษัทจะรับรู้ “ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้” ดังกล่ำวเป็นรำยได้ เม่ือบริษัทมี
สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง และเม่ือบริษัทร่วมค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหรือมีกำรขำยสินทรัพย ์         
ท่ีรับโอนจำกบริษทัออกไปใหก้บับุคคลภำยนอก  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทั
ร่วมเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนเงิน 0.01 ลำ้นบำท และ 0.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่
บริษทัร่วมเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนเงิน 0.03 ลำ้นบำท และ 0.03 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้
คงเหลือเป็นจ ำนวนเงิน 148.37 ลำ้นบำท และ 148.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

35. กำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบกำรเงินจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรผูมี้อ ำนำจของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหำคม 2559 
 


