บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและกำรดำเนินงำนของบริษัท
บริ ษ ทั หลักทรั พย์ ซี มิโก้ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษ ทั มหำชนจำกัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้ นในประเทศไทย
เพื่อประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน จำกัด ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิ งหำคม 2537 และได้เข้ำเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพ ย์
แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2538 และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนที่ ชั้น 18 เลขที่ 287 อำคำร
ลิเบอร์ ต้ ีสแควร์ ถนนสี ลม บำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
บริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญำตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ธุ รกิจกำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์
กำรค้ำหลักทรัพย์
กำรเป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรลงทุน
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
กำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ผำ่ นระบบอินเตอร์ เนต
ธุ รกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
ธุ รกิจกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยดังนี้
1. บริ ษ ัทหลักทรั พย์จดั กำรกองทุ น โซลำริ ส จำกัด ประกอบกิ จกำรในประเทศไทย โดยได้รับอนุ ญำตให้
ประกอบธุ รกิจประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. บริ ษ ทั บริ หำรสิ นทรั พย์ ลุ มพิ นี จำกัด ประกอบกิ จกำรในประเทศไทย บริ ษ ัทมี วตั ถุ ประสงค์หลักเพื่ อ
ประกอบธุ รกิ จประเภทรับซื้ อ รับโอน รับจ้ำงบริ หำร สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุ ณภำพของสถำบันกำรเงิน หรื อ
สิ นทรัพย์ของสถำบันกำรเงินที่ถูกระงับกำรดำเนิ นกิจกำร เลิก หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกำร
ธนำคำรพำณิ ชย์ ธุ รกิ จเงิ นทุ น ธุ รกิ จเครดิ ตฟองซิ เอร์ ตลอดจนถึ งหลักประกันของสิ นทรัพย์น้ นั เพื่ อ
นำไปบริ หำรพัฒนำหรื อจำหน่ำยจ่ำยโอนต่อไป
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั มีสำนักงำนใหญ่แห่งเดียว
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เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิ จและลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์ประเภทบัญชี มำร์ จิ้นให้แก่ บริ ษทั
หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตำมแผนร่ วมลงทุนกับธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
ในกำรพัฒนำธุ รกิ จหลักทรั พย์ร่วมกัน และบริ ษ ทั ได้หยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์และธุ รกิ จสั ญญำซื้ อขำย
ล่ วงหน้ำเป็ นกำรชั่วครำว ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภำคม 2552 จนถึ งวันที่ 31 ธันวำคม 2554 ตำมหนังสื ออนุ มตั ิ ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.701/2552 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับอนุ ญำตให้
ขยำยระยะเวลำหยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์และธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำไปจนถึ งวันที่ 30 เมษำยน 2556
ตำมหนังสื ออนุ มตั ิของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ที่ กลต.ธ.474/2554
ลงวันที่ 4 เมษำยน 2554 ต่อมำบริ ษทั ได้ยนื่ ขอรับควำมเห็นชอบระบบงำนกำรประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ประเภทกำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุ นตำมใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้รับอนุ ญำตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ประเภทกำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุนตำมหลังสื อที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2556 โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภำคม 2556 เป็ นต้นไป
นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้รับอนุ ญำตให้ขยำยระยะเวลำเริ่ มประกอบธุ รกิจนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ ไปจนถึ ง
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ตำมหนังสื ออนุ ม ัติ ของตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทยที่ บสช.0020/2558
ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2558
เมื่ อวันที่ 4 สิ งหำคม 2559 บริ ษ ัท ได้รั บ อนุ ญ ำตให้ ข ยำยระยะเวลำเริ่ ม ประกอบธุ รกิ จนำยหน้ ำซื้ อขำย
หลักทรั พย์ ไปจนถึ งวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ตำมหนังสื ออนุ มตั ิ ของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0005/2559
ในปั จจุบนั ธุ รกรรมส่ วนใหญ่เป็ นกำรประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับกำรลงทุนและอำจมีกำรประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์
ที่ไม่เป็ นกำรแข่งขันกับบริ ษทั หลักทรัพย์เคที ซี มิโก้ จำกัด
2.

หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
2.1 บริ ษทั จัดทำงบกำรเงินนี้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทย โดยกำหนดรู ปแบบกำรนำเสนองบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง “กำรนำเสนองบกำรเงิน” และตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ที่ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2553 เรื่ อง “แบบงบกำรเงินสำหรับ
บริ ษทั หลักทรัพย์”
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2.2 งบกำรเงินรวมสำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ได้รวมรำยกำร
ของบริ ษทั บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน โซลำริ ส จำกัด และบริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
ส่ วนงบกำรเงินรวมสำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 ได้รวมรำยกำร
ของบริ ษ ทั และบริ ษทั หลักทรั พย์จดั กำรกองทุ น โซลำริ ส จำกัด ซึ่ งบริ ษ ทั ถื อหุ ้นอยู่ร้อยละ 100
โดยได้ตดั รำยกำรระหว่ำงกัน และยอดคงเหลือที่เป็ นสำระสำคัญระหว่ำงกันออกแล้ว
งบกำรเงิ นรวมสำหรับงวดสำมเดื อนและงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558
ยังได้รวมส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งได้มำจำกงบกำรเงิ นของบริ ษทั หลักทรั พย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด
และบริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จำกัด
นอกจำกนั้นสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงินของ
บริ ษทั พระโขนงแลนด์ จำกัด จำนวนเงิน 500 ล้ำนบำท ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่ำวได้ทำสัญญำ
จำนำหุ ้นสำมัญทั้งหมดของบริ ษทั เป็ นหลักประกันและบริ ษทั ได้รับหุ ้นบุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งมีสิทธิในกำร
ออกเสี ยงร่ วมกันกับผูถ้ ือหุ น้ สำมัญเพื่อกำรควบคุมร่ วมกันในกำรดำเนิ นงำนเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั พระโขนงแลนด์ จำกัด ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ส่งผูแ้ ทนเข้ำไปเป็ นกรรมกำรโดยมีอำนำจร่ วมกันใน
กำรทำธุ รกรรมเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ดังกล่ำว
ภำยหลังจำกบริ ษ ัท ได้รับ ช ำระหนี้ ตำมตัว๋ แลกเงิ น ครบถ้วนตำมเงื่ อนไขแล้ว บริ ษ ทั จะดำเนิ น
กำรถอนจำนำหุ ้นสำมัญโอนหุ ้นบุริมสิ ทธิ ที่บริ ษทั ถื อครองคืนแก่บริ ษทั พระโขนงแลนด์ จำกัด
และยกเลิ กกำรแต่งตั้งผูแ้ ทนของบริ ษทั ในกำรเข้ำไปเป็ นกรรมกำรในบริ ษทั ดังกล่ำว ซึ่ งเป็ นกำร
เสร็ จสิ้ นกำรทำธุ รกรรมดังกล่ำว
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลต่อกำรรำยงำน และ/หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินสำหรับ
รอบบัญชีปัจจุบนั
3.1

สภำวิชำชี พบัญชี ได้ออกประกำศที่ เกี่ ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ มีผลบังคับใช้
สำหรับ งบกำรเงิ นที่ มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป
ดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มำตรฐำนกำรบัญชี (ต่อ)

กำรนำเสนองบกำรเงิน
สิ นค้ำคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
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ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 41

สัญญำก่อสร้ำง
ภำษีเงินได้
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สัญญำเช่ำ
รำยได้
ผลประโยชน์ของพนักงำน
กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ต้นทุนกำรกูย้ มื
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
กำไรต่อหุน้
งบกำรเงินระหว่ำงกำล
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เกษตรกรรม

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

กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กำรรวมธุรกิจ
สัญญำประกันภัย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำรสำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
ส่วนงำนดำเนินงำน
งบกำรเงินรวม
กำรร่ วมกำรงำน
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2558)
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุ ง 2558)

ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณี ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจง
กับกิจกรรมดำเนินงำน
สัญญำเช่ำดำเนินงำน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่ำ
ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรื อ
ของผูถ้ ือหุน้
กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ทำขึ้นตำมรู ปแบบกฎหมำย
กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ กำรโฆษณำ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2558)
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุ ง
สภำพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558)
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุ ง 2558)
ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำ
และปฏิสมั พันธ์ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2558)
สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
เงินที่นำส่งรัฐ
แนวปฏิบัตทิ ำงบัญชี
แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีสำหรับกำรวัดมูลค่ำและรับรู ้รำยกำรของพืชเพื่อกำรให้ผลิตผล

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินข้ำงต้นไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินนี้
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3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่ งได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วแต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศที่เกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิทำงบัญชีสำหรับกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็ นต้นไป
ผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นมำเริ่ มถื อปฏิ บ ัติ ก ับ
งบกำรเงินเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ ปั จจุบนั ผูบ้ ริ หำรอยูร่ ะหว่ำง
กำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในงวดที่เริ่ มถือปฎิบตั ิ

4.

นโยบำยกำรบัญชี ทสี่ ำคัญ
งบกำรเงินนี้ จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำองค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้นตำมที่ได้
เปิ ดเผยในนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้
4.1 กำรรับรู ้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำถือเป็ นรำยได้ ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร
ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร
ค่ำธรรมเนี ยมถื อเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง ส่ วนรำยได้ค่ำบริ กำรถื อเป็ นรำยได้ตำมอัตรำส่ วน
ของงำนที่ทำเสร็ จตำมที่ระบุในสัญญำ
ดอกเบี้ยจำกเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ยถื อเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์ ค งค้ำง เว้นแต่ มีค วำมไม่ แน่ นอนในกำรเรี ยกเก็ บ เงิ น ต้นและ
ดอกเบี้ยบริ ษทั จึงหยุดรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง
กรณี ดงั ต่อไปนี้ ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
1) ลูกหนี้ทวั่ ไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้
2) ลู กหนี้ ผ่อนชำระรำยที่ มีงวดกำรชำระเงิ นไม่เกิ นทุ กสำมเดื อน ซึ่ งค้ำงชำระเงิ นต้นหรื อดอกเบี้ ย
ตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอ่ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินเกินกว่ำทุกสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชดั เจนและ
มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั จะได้รับชำระหนี้ท้ งั หมด
4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำ
5) ลูกหนี้อื่นที่คำ้ งชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป
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เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำถื อเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำย
ณ วันที่เกิดรำยกำร
ดอกเบี้ยและเงินปั นผลจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ย จำกเงิ นลงทุ นถื อเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์ ค งค้ำง เงิ น ปั น ผลจำกเงิ นลงทุ นถื อเป็ นรำยได้
เมื่อมีกำรประกำศจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.2 ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.3 กำรรับรู ้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้ำ
บริ ษทั บันทึกเงินที่ลูกค้ำวำงไว้กบั บริ ษทั เพื่อกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์บญั ชี เงิ นสดและกำรซื้ อขำย
หลักทรัพย์ในระบบเครดิ ตบำลำนซ์เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั เพื่อกำรควบคุ มภำยใน
ของบริ ษ ัท และ ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษ ัท ได้ต ัด รำยกำรดัง กล่ ำ วออกทั้ง ด้ำ น
สิ นทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพำะสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นของบริ ษทั เท่ำนั้น
4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวัน เงินฝำก
ธนำคำรออมทรัพย์ เงินฝำกประจำที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มีภำระผูกพัน
ตัว๋ เงิ นประเภทเผื่อเรี ยก และตัว๋ เงิ นที่มีวนั ถึ งกำหนดภำยใน 3 เดื อน หรื อน้อยกว่ำนับจำกวันที่ ได้มำ
ซึ่งเป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
4.5 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุน
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เพื่ อค้ำแสดงตำมมู ลค่ ำยุติ ธรรม บริ ษ ัทบันทึ กกำรเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่ ำของ
หลักทรัพย์เป็ นรำยกำรกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
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เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เผื่ อขำยทั้งที่ ถื อไว้เป็ นเงิ นลงทุ นชั่วครำวและระยะยำวแสดงตำมมู ลค่ ำ
ยุติธรรม บริ ษทั บันทึ กกำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ำของหลักทรัพย์ดงั กล่ำวในองค์ประกอบอื่นของส่ วน
ของเจ้ำของ จนกระทัง่ จำหน่ ำยหลักทรั พย์จึงบันทึ กกำรเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ ำนั้นในงบกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระใน 1 ปี และที่ จะถื อไว้จนครบกำหนด แสดงมู ลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย
กำรตัดจำหน่ำยบัญชีส่วนเกิน/ส่ วนต่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ใช้อตั รำดอกเบี้ยแท้จริ งซึ่ งจำนวนที่ตดั จำหน่ำย
นี้จะแสดงเป็ นรำยกำรปรับกับรำยได้ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงิ นลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงตำม
รำคำทุนสุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
กำไรและขำดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจำกกำรจำหน่ ำยเงิ นลงทุ น คำนวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนัก และ
บันทึกอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
กำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย และเงินลงทุนทัว่ ไป
จะบันทึกไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ เมื่อรำคำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ น
วันทำกำรสุ ดท้ำยของงวดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่ วยลงทุน
คำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้
อัตรำผลตอบแทนเสนอซื้ อล่ำสุ ดของสมำคมตรำสำรหนี้ไทย
4.6 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรตำมวิธีรำคำทุนสุ ทธิ
จำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินรวมตำมวิธีส่วนได้เสี ย
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4.7 ลูกหนี้และเจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้ำหนี้ ที่เกิดจำกกำรชำระรำคำซื้ อขำยหลักทรัพย์ผำ่ นสำนักหักบัญชี ของ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในแต่ละวัน รวมถึงเงินที่นำไปวำงเป็ นประกันกับสำนักหักบัญชี แสดงเป็ น
ยอดดุ ลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้ำหนี้ สำนักหักบัญชี ซึ่ งเป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2553 เรื่ อง “แบบงบกำรเงิน
สำหรับบริ ษทั หลักทรัพย์”
4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำและค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ลู กหนี้ ซ้ื อหลักทรัพย์
และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำด้วยเงินสด ลูกหนี้ เงินให้กูย้ ืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ และลูกหนี้ อื่น ลูกหนี้
ซื้ อหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำด้วยเงินสดเป็ นบัญชี ที่ลูกหนี้ จะต้องชำระรำคำค่ำซื้ อหลักทรัพย์
ให้บริ ษทั ภำยใน 3 วันทำกำรและชำระรำคำค่ำซื้ อสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำให้บริ ษทั ภำยใน 1 วันทำกำรนับจำก
วันที่ สั่ งซื้ อหลักทรั พย์และสั ญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำ ลู กหนี้ เงิ นให้กู้ยืมเพื่ อซื้ อหลักทรัพย์เป็ นบัญชี ที่
ลูกหนี้ สำมำรถกูย้ มื เงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ได้โดยต้องวำงหลักประกันกำรชำระหนี้ในอัตรำที่ไม่ต่ำกว่ำ
อัตรำที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ลูกหนี้อื่นรวมลูกหนี้ซ้ื อหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถชำระเงิ นได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดและลู กหนี้ ที่อยู่ระหว่ำงประนอม
หนี้หรื อผ่อนชำระ
บริ ษทั ถื อปฏิ บตั ิในกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำย
ล่ วงหน้ำโดยกำรประเมิ นฐำนะลู กหนี้ แต่ ละรำยและลู กหนี้ โดยรวม ประกอบกับ กำรพิ จำรณำ
ตำมกฎเกณฑ์ ตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พ ย์
ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิ งหำคม 2543 และวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2544 ตำมลำดับ
ซึ่ งกำรประเมินนี้รวมถึงกำรพิจำรณำควำมเสี่ ยงและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ ำประกัน
บริ ษ ัทตั้งค่ ำเผื่อหนี้ สงสั ยจะสู ญส ำหรั บลู กหนี้ เมื่ อหนี้ นั้นมี หลักประกันไม่ เพี ยงพอและ/หรื อมี
โอกำสที่ลูกหนี้ จะชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ยคืนไม่ครบจำนวน บริ ษทั ตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดย
กำรประเมิ นฐำนะของลู กหนี้ แต่ ละรำยโดยพิ จำรณำควำมเสี่ ยงในกำรเรี ยกช ำระและมู ลค่ ำของ
หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ ำประกัน และตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเมื่อหนี้ น้ นั มีหลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรื อ
มี โอกำสที่ จะได้รับช ำระคื นไม่ ครบ ทั้งนี้ บริ ษ ัทถื อพื้ นฐำนกำรจัดชั้นหนี้ และกำรตั้งส ำรองตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
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ก)

มูลหนี้จดั ชั้นสู ญ หมำยถึง
1) มูลหนี้ ของลูกหนี้ที่ได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรชำระหนี้ และบริ ษทั
ได้ดำเนินกำรจำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว
2) มูลหนี้ที่บริ ษทั ได้ทำสัญญำปลดหนี้ให้

ข)

มูลหนี้ จดั ชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหนี้ เฉพำะส่ วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะ
ดังนี้
1) ลูกหนี้ทวั่ ไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำ และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้
2) ลูกหนี้ผอ่ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินไม่เกินทุกสำมเดือน ซึ่ งค้ำงชำระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอ่ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินเกินกว่ำทุกสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชดั เจน
และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั จะได้รับชำระหนี้ท้ งั หมด

ค)

มูลหนี้ จดั ชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง มูลหนี้ ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้
ที่เข้ำลักษณะตำม ข)

ทั้งนี้ บริ ษทั ตัดจำหน่ ำยลู กหนี้ จดั ชั้นสู ญออกจำกบัญชี ทนั ที ที่พบรำยกำรลู กหนี้ จดั ชั้นสู ญดังกล่ ำว
และตั้งค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละหนึ่ งร้อยของมูลหนี้จดั ชั้นสงสัยทั้งจำนวน
4.9 ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

5 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี
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กำรด้อยค่ำ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั จะประเมินว่ำมีขอ้ บ่งชี้ที่ทำให้สินทรัพย์อำจเกิดกำรด้อยค่ำ
หรื อไม่ หำกบริ ษ ทั พบว่ำมี ข ้อบ่ งชี้ ดังกล่ ำว บริ ษ ทั จะประมำณมู ลค่ ำที่ ค ำดว่ำจะได้รับ คื น ของ
สิ นทรัพย์น้ นั หำกมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ำมู ลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื น บริ ษทั จะรับรู ้
รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีเมื่อเกิดขึ้น
รำยกำรกำไรและขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ คำนวณโดยกำรเปรี ยบเทียบ
จำกสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับรำคำตำมบัญชี และจะรวมไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.10 สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
สิ นทรัพย์จดั เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย เมื่อมูลค่ำตำมบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มำจำกกำรขำย
มิใช่ มำจำกกำรใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป และสิ นทรัพย์ดงั กล่ ำวจะต้องมีไว้เพื่อขำยในทันที ในสภำพ
ปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยประกอบด้วยอสังหำริ มทรัพย์ ซึ่ งแสดงด้วยรำคำทุนหรื อมูลค่ำยุติธรรมหัก
ต้นทุนในกำรขำยแล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ ขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำบันทึ กเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
ก ำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรั พย์ที่ ถื อไว้เพื่ อขำยรั บรู ้ ในงบก ำไรขำดทุ นเบ็ ดเสร็ จเมื่ อมี
กำรจำหน่ำย
4.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อำยุกำรให้ประโยชน์ทรำบได้แน่นอนแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำตัดจำหน่ ำยบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำ
ตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ดังนี้
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

5 ปี

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ อำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ นอนประกอบด้วยค่ำธรรมเนี ยมใบอนุ ญำต
รอตัดจ่ำย บริ ษทั จะทดสอบกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเป็ นประจำทุกปี และเมื่ อใดก็ตำมที่ มี
ข้อบ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นอำจด้อยค่ำ และตั้งค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
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4.12 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเป็ นภำระของบริ ษทั จำกกำรประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำที่ มีต่อบุ คคลภำยนอก เช่ น ยอดดุ ลสุ ทธิ เจ้ำหนี้ ลูกค้ำที่ ซ้ื อขำย
หลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
4.13 สัญญำเช่ำระยะยำว
4.13.1 สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำซึ่ งควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของกำรเป็ นเจ้ำของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่
กับ ผูใ้ ห้เช่ ำถื อเป็ นสั ญญำเช่ ำดำเนิ นงำน ค่ ำเช่ ำที่ เกิ ดขึ้ นจำกสั ญญำเช่ ำดังกล่ ำวจึ งรั บรู ้ เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตำมอำยุของสัญญำเช่ำ
4.13.2 สัญญำเช่ำกำรเงิน
สั ญญำเช่ ำซึ่ งบริ ษ ัทได้รับโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ ของกำรเป็ นเจ้ำของ
สิ นทรัพย์ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ ทำงกฎหมำยถือเป็ นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์
ที่เช่ ำในมูลค่ำยุติธรรม ณ วันเริ่ ม ต้นของสัญญำเช่ ำพร้ อมกับภำระหนี้ สินที่จะต้องจ่ำย
ค่ำ เสื่ อมรำคำของสิ นทรั พ ย์ที่ เช่ ำค ำนวณโดยวิ ธี เส้ นตรงตำมสั ญ ญำเช่ ำ ดอกเบี้ ยหรื อ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นคำนวณโดยใช้วิธีอตั รำดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งตลอดระยะเวลำของสัญญำ
ดอกเบี้ ยหรื อค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นและค่ำเสื่ อมรำคำรั บรู ้ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จ
4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน
4.14.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่ งเป็ นแผนกำรจ่ำยสมทบตำมที่กำหนดไว้
สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
และมีกำรบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำก
พนักงำนและเงิ นสมทบจำกบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย เงิ นจ่ำยสมทบกองทุ นส ำรองเลี้ ยงชี พ
บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น

- 13 -

4.14.2 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจัดให้มี ผลประโยชน์ ของพนักงำนหลังออกจำกงำนเพื่ อจ่ำยให้แก่
พนักงำนตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนและระเบี ยบกำรเกษี ยณอำยุพนักงำนของ
บริ ษทั โดยคำนวณผลประโยชน์ของพนักงำนดังกล่ำวจำกข้อสมมติ ฐำนทำงคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนด้วยวิธีคิ ดลดแต่ ละหน่ วยที่ ประมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่ งเป็ นกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยในอนำคต โดยคำนวณบนพื้นฐำนของข้อสมมติฐำน
ทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรลำออก อัตรำมรณะ อำยุงำน
และปั จจัยอื่นๆ ทั้งนี้ อตั รำคิดลดที่ใช้ในกำรคำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน
หลังออกจำกงำนอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล กำไรหรื อขำดทุนจำกกำร
เปลี่ยนแปลงประมำณกำรจะรับรู ้เป็ นรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกำไรขำดทุนและ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำร ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ ของพนั กงำนจะบันทึ กในงบก ำไรขำดทุ นและก ำไรขำดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น
เพื่อกระจำยต้นทุนดังกล่ำวตลอดระยะเวลำของกำรจ้ำงงำน
4.14.3 กำรลำพักร้อนประจำปี ที่ยงั ได้รับค่ำตอบแทน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ตน้ ทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ในรู ปกำรลำพักร้อนประจำปี ที่ยงั ได้รับค่ำตอบแทนที่สะสมได้ เมื่อพนักงำนให้บริ กำร
ซึ่ งก่อให้เกิ ดกำรเพิ่มขึ้นของสิ ทธิ กำรลำงำนที่ยงั ได้รับค่ำตอบแทนในอนำคต โดยวัดมูลค่ำ
ของต้นทุ นดังกล่ ำวตำมจำนวนซึ่ งบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยเพิ่มเนื่ องจำกมี สิทธิ ที่
พนักงำนยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
4.15 ประมำณกำรหนี้สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ประมำณกำรหนี้ สินในงบกำรเงิน เมื่อสำมำรถประมำณมูลค่ำหนี้ สินนั้นได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือและเป็ นภำระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่จะทำให้บริ ษทั สู ญเสี ย
ทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันดังกล่ำว
4.16 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
4.16.1 ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั คือ จำนวนภำษีเงินได้ที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของ
ภำครัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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4.16.2

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นกำรรับรู ้ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงินกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ใช้ในกำรคำนวณ
กำไรทำงภำษี (ฐำนภำษี ) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวทุกรำยกำร และรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับ
ผลแตกต่ ำงชั่วครำวเท่ ำที่ มีควำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ ว่ำก ำไรทำงภำษี จะมี จำนวนเพี ยงพอ
ที่จะนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ได้ โดยมีกำรทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่
ในรำยงำน สิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี จะถู กปรับลดลง เมื่ อกำไรทำงภำษี ที่จะ
น ำมำใช้ ป ระโยชน์ ลดลง กำรกลับรำยกำรจะท ำเมื่ อมี ควำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ ว่ ำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี กำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
บำงส่ วนหรื อทั้งหมดมำใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้รับรู ้ สินทรัพย์
และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับรำยกำรค่ำควำมนิยม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำนวณมู ลค่ำสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ดว้ ย
อัตรำภำษีที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หรื อใน
งวดที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหนี้ สินภำษี โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คำดได้
ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
รำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั จะหักกลบกันได้เมื่อบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมี สิทธิ ตำมกฎหมำยในกำรนำสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่ ำวมำหักกลบกัน
และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งใจจะชำระหนี้ สินดังกล่ำวด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับ
ชำระสิ นทรัพย์และหนี้ สินในเวลำเดี ยวกันและทั้งสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนกำรจัดเก็บภำษีเดียวกัน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยแสดงรำยกำรค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยภำษี เงิ น ได้ ห รื อ รำยได้ ภ ำษี เงิ น ได้
ที่เกี่ ยวข้องกับกำไรหรื อขำดทุนไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ รำยกำรภำษีเงินได้ใน
งวดปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้ำของ ถ้ำภำษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไป
ยังองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ำของในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่ำงงวด
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4.17 กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ น้
ก ำไร (ขำดทุ น ) ต่ อ หุ ้ น ขั้น พื้ น ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุ น ) สุ ท ธิ ส ำหรั บ งวดด้วย
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกที่ออกในระหว่ำงงวด
ทั้งนี้ ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ไม่มีตรำสำรที่อำจเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญเพื่อคำนวณกำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้น
ปรับลด
4.18 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรที่ เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศจะถู กแปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ด
รำยกำร และแปลงค่ ำสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นที่ เป็ นตัวเงิ นที่ เป็ นเงิ นตรำต่ ำงประเทศ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ให้เป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรกำไร
และขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศเมื่ อมี กำรชำระเงิ นหรื อที่ เกิ ดจำกกำรแปลงค่ ำ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่ำวได้บนั ทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.19 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
เครื่ องมื อทำงกำรเงินที่ แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำ
เงินสด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และเงินลงทุน ซึ่ งนโยบำยกำรบัญชีเฉพำะสำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำร
ได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.20 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับ บริ ษ ทั หมำยถึ ง บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ มีอำนำจควบคุ มบริ ษ ทั
หรื ออยู่ภำยใต้ควำมควบคุ มของบริ ษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุ มเดี ยวกัน
กับบริ ษ ัท รวมถึ งบริ ษ ัทที่ ท ำหน้ำที่ ถื อหุ ้ น และบริ ษ ัทย่อย ตลอดจนกิ จกำรที่ เป็ นบริ ษ ัทย่อยในเครื อ
เดียวกัน นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งผูถ้ ื อ
หุ ้นมี สิ ท ธิ ออกเสี ยงไม่ ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม และมี อิท ธิ พ ลอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญ ต่ อบริ ษ ัท
ผูบ้ ริ หำรส ำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษ ทั รวมทั้งสมำชิ กในครอบครั วที่ ใกล้ชิดกับบุ คคล
ดังกล่ำว และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิ จำรณำควำมสั มพันธ์ ระหว่ำงบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับ บริ ษ ทั แต่ ละรำยกำร
บริ ษทั คำนึงถึงเนื้อหำสำระทำงเศรษฐกิจของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
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4.21 กำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำร
ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บริ ษทั ต้องอำศัยดุ ลยพินิ จ
ของผูบ้ ริ หำรในกำรกำหนดนโยบำยกำรบัญชี กำรประมำณกำรและกำรตั้งข้อสมมติฐำนหลำยประกำร
ซึ่ งมีผลกระทบต่อกำรแสดงจำนวนสิ นทรัพย์ หนี้สินและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ที่ อำจเกิ ดขึ้ น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งกำรแสดงรำยได้และค่ ำใช้จ่ำยของงวดบัญชี
ถึงแม้วำ่ กำรประมำณกำรของผูบ้ ริ หำรได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น
4.22 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มู ลค่ำยุติธรรมเป็ นรำคำที่ จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ำยเพื่ อโอนหนี้ สินในรำยกำรที่
เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผู ร้ ่ วมตลำด ณ วันที่ วดั มู ลค่ ำ ไม่ ว่ำรำคำนั้นจะสำมำรถสั งเกตได้
โดยตรงหรื อประมำณมำจำกเทคนิ คกำรประเมินมู ลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร
สิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ นรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ ง กลุ่ มบริ ษ ทั พิ จำรณำถึ งลักษณะของสิ นทรั พย์หรื อ
หนี้ สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วมตลำดจะนำมำพิ จำรณำในกำรก ำหนดรำคำของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิ น ณ วันที่
วัดมู ลค่ ำ โดยกำรวัดมู ลค่ำยุติธรรมและ/หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมู ลในงบกำรเงิ นรวมนี้ ใช้ตำมเกณฑ์
ตำมที่กล่ำว
นอกจำกนี้ กำรวัดมู ลค่ ำยุติ ธรรมได้จดั ล ำดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่ ง
ตำมล ำดับขั้นของข้อมู ลที่ สำมำรถสั งเกตได้ และตำมล ำดับควำมส ำคัญของข้อมู ลที่ ใช้วดั มู ลค่ ำ
ยุติธรรม ซึ่ งมีดงั ต่อไปนี้
- ระดับ ที่ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้ อ ขำยในตลำด (ไม่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง ) ที่ มี ส ภำพคล่ อ งส ำหรั บ
สิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันและกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำ
- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้อมสำหรับสิ นทรัพย์
นั้นหรื อหนี้สินนั้นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
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5.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2559
2558
2559
2558
บำท
บำท
บำท
บำท
เงินสด เงินฝำกระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้นที่มีอำยุ
ไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ
หัก เงินฝำกในนำมบริ ษทั เพื่อลูกค้ำ *
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

217,928,952 425,456,071 148,880,839 356,213,304
(12,953,311) (20,753,987) (12,443,311) (12,368,607)
204,975,641 404,702,084 136,437,528 343,844,697

(* ตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เงินฝำกในนำมบริ ษทั เพื่อลูกค้ำไม่ตอ้ งแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิน)

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั มีเงินฝำกสถำบันกำรเงินและตัว๋ สัญญำใช้เงิน
ในนำมบริ ษ ัท เพื่ อลู ก ค้ำในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวมจำนวน 12.95 ล้ำนบำท และ 20.75 ล้ำนบำท
ตำมล ำดับ และงบแสดงฐำนะกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรจ ำนวน 12.44 ล้ำนบำท และ 12.37 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ ซึ่ งบริ ษทั ต้องส่ งคืนเมื่อลูกค้ำทวงถำม
ณ วันที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2559 และวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 ลู ก ค้ำ ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ป ระเภทบัญ ชี เงิ น สด
จำนวน 467 บัญชี และ 493 บัญชี ตำมลำดับ ที่โอนไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด (ดูหมำยเหตุ
ข้อ 34) ยังไม่ได้นำส่ งสัญญำเปิ ดบัญชี ซ้ื อขำยหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด โดย
ลูกค้ำดังกล่ำวมีเงินฝำกเพื่อซื้ อขำยหลักทรัพย์จำนวน 4.61 ล้ำนบำท และ 4.54 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และ
หุ ้นมูลค่ำ 126.53 ล้ำนบำท และ 114.59 ล้ำนบำท ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อลู กค้ำดังกล่ำวได้นำส่ ง
สัญญำเปิ ดบัญชี ซ้ื อขำยหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด แล้ว บริ ษทั จะโอนทรัพย์สิน
ของลูกค้ำรำยที่นำส่ งสัญญำกลับไปฝำกยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัดต่อไป
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6.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
บริ ษทั มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
บำท
10,316,821
7,522,841

ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นคดี
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (ดูหมำยเหตุขอ้ 7)
รวม

62,654,566
72,971,387
(58,337,489)
14,633,898

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

บริ ษทั ได้จดั ชั้นลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์ที่เข้ำเกณฑ์กำรจัดชั้นตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เรื่ องกำรจัดทำบัญชี เกี่ยวกับลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภำพของบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิ งหำคม 2543 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมตำมหนังสื อที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์
2544 ดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ลูกหนี้ธุรกิจ
ค่ ำเผื่อหนี้สงสั ย
มูลค่ ำลูกหนี้ธุรกิจ
ลูกหนี้ธุรกิจ
ค่ ำเผื่อหนี้สงสั ย
มูลค่ ำลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
และดอกเบี้ยค้ ำงรับ
โดยบริษัท
ดอกเบี้ยค้ ำงรับ - สุ ทธิ และดอกเบี้ยค้ ำงรับ
โดยบริษัท
ดอกเบี้ยค้ ำงรับ - สุ ทธิ
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นต่ำกว่ำ
มำตรฐำน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

10,316,821
4,317,077
58,337,489
72,971,387

(58,337,489)
(58,337,489)

10,316,821

7,522,841

4,317,077
14,633,898

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

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

7,522,841
4,047,260
11,570,101
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มูลหนี้ จดั ชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน และมูลหนี้ จดั ชั้นสงสัย (ลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และดอกเบี้ ยค้ำงรับ )
แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้

มำกกว่ำ 3 ปี ขึ้นไป
รวม

7.

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
บำท
62,654,566
62,654,566
62,654,566
62,654,566

ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ยอดปลำยงวด (ดูหมำยเหตุขอ้ 6)

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
2559
2558
มีนำคม
บำท
บำท
58,607,306
55,909,133
(269,817)
2,698,173
58,337,489
58,607,306
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8.

เงินลงทุน - สุ ทธิ
8.1 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน แยกตำมประเภทเงินลงทุนได้ดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
รำคำตำมบัญชี
ยุติธรรม
รำคำตำมบัญชี
ยุติธรรม
บำท
บำท
บำท
บำท
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
ตรำสำรหนี้ - หุ้นกูภ้ ำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
รวม
บวก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้ำ - สุทธิ
หลักทรัพย์เผื่อขำย
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
หัก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
รวมหลักทรัพย์เผื่อขำย - สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

93,392,217
25,404,303
892,155,936
1,010,952,456
20,465,224
1,031,417,680

86,767,324
27,363,022
917,287,334
1,031,417,680
1,031,417,680

103,433,284
108,934,028
1,024,932,944
1,237,300,256
9,863
1,237,310,119

91,221,379
110,951,859
1,035,136,881
1,237,310,119
1,237,310,119

76,893,631
4,331,063
81,224,694

81,224,694
81,224,694

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

61,607,128
61,607,128

342,940,014
291,045,792
130,000
130,000
343,070,014
291,175,792
(51,894,222)
291,175,792
291,175,792
1,403,818,166 1,403,818,166

330,025,014
130,000
330,155,014
(54,069,138)
276,085,876
1,575,003,123

275,955,876
130,000
276,085,876
276,085,876
1,575,003,123
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รำคำทุน/
มูลค่ำ
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
รำคำตำมบัญชี
ยุติธรรม
รำคำตำมบัญชี
ยุติธรรม
บำท
บำท
บำท
บำท
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน
ตรำสำรหนี้ - หุ้นกูภ้ ำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
รวม
บวก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้ำ - สุทธิ
หลักทรัพย์เผื่อขำย
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน
หัก ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
รวมหลักทรัพย์เผื่อขำย - สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุ้นสำมัญ
หุ้นบุริมสิ ทธิ
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
รวมเงินลงทุน - สุทธิ

87,693,012

80,882,074

99,630,991

87,790,879

25,404,303
892,155,936
1,005,253,251
20,279,179
1,025,532,430

27,363,022
917,287,334
1,025,532,430
1,025,532,430

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

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

76,893,631

81,224,694

76,893,631

61,607,128

4,331,063
81,224,694

81,224,694

(15,286,503)
61,607,128

61,607,128

291,045,792
130,000
291,175,792
291,175,792
1,397,932,916

330,025,014
130,000
330,155,014
(54,069,138)
276,085,876
1,571,572,623

275,955,876
130,000
276,085,876
276,085,876
1,571,572,623

342,940,014
130,000
343,070,014
(51,894,222)
291,175,792
1,397,932,916

8.2 กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน

กำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยเงินลงทุนเพื่อค้ำ
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท

(2,790,961) 28,649,286
23,330,111 (11,975,671)
20,539,150 16,673,615

(2,946,896) 28,649,286
23,330,111 (11,975,671)
20,383,215 16,673,615
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งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยเงินลงทุนเพื่อค้ำ
รวม

20,455,361
20,809,046
41,264,407

463,499
(6,111,405)
(5,647,906)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
19,897,523
20,809,045
40,706,568

463,499
(6,111,405)
(5,647,906)

8.3 ดอกเบี้ยและเงินปั นผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน

ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผล
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท
334,495
604,757
1,277,028
237,994
1,611,523
842,751

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท
334,495
604,757
1,144,578
237,994
1,479,073
842,751

ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผล
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
1,114,010
929,877
7,297,845
389,303
8,411,855
1,319,180

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
1,097,503
929,877
29,010,667 141,884,063
30,108,170 142,813,940
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8.4 ส่ วนเกิน (ต่ำกว่ำ) ทุนจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ ขำยที่รับรู ้ในส่ วนของเจ้ำของ

ยอดยกมำต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงงวด
- จำกกำรปรับปรุ งภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี
- จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลำยงวด

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
บำท
(6,347,606)
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
บำท
(6,347,606)
-

(3,923,513)
19,617,566
9,346,447

(3,923,513)
19,617,566
9,346,447

1,586,901
(7,934,507)
(6,347,606)

1,586,901
(7,934,507)
(6,347,606)

8.5 บริ ษทั มีเงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ที่มีปัญหำเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนิ นงำนดังนี้

หุน้ สำมัญ

9.

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
ค่ ำเผื่อ
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
ค่ ำเผื่อ
รำคำตำมบัญชี ยุตธิ รรม
กำรด้ อยค่ ำ รำคำตำมบัญชี ยุตธิ รรม กำรด้ อยค่ ำ
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
7,808
6,963
7,808
6,973
845
835
7,808
6,963
7,808
6,973
845
835

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม - สุ ทธิ
บริ ษ ทั มี เงิ น ลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วม ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั จำกัดตำมกฎหมำยไทยและประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย ดังนี้
ชื่ อบริษทั

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

บริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จำกัด
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ

ประเภท
กิจกำร

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจให้บริ กำร
ในอุตสำหกรรม
นอกชำยฝั่ง

งบกำรเงินรวม
ประเภท
ทุนชำระแล้ว
สิทธิกำรออกเสียง
วิธีรำคำทุน
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2559
2558
2559
2558
2559
2558
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

วิธีส่วนได้ เสีย
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2559
2558
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

หุน้ สำมัญ

2,138

2,138

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,341.8

1,328.5

หุ้นสำมัญ

148

148

18.7

18.7

70.0
(70.0)
1,244.1

70.0
(70.0)
1,244.1

51.2
(51.2)
1,341.8
1

51.2
(51.2)
1,328.5
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ชื่ อบริษทั

บริษัทย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน โซลำริ ส จำกัด

บริ ษทั บริ หำรสินทรัพย์ ลุมพินี

ประเภท
กิจกำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ประเภท
ทุนชำระแล้ว
สิทธิกำรออกเสียง
วิธีรำคำทุน
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2559
2558
2559
2558
2559
2558
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ให้บริ กำรจัดกำร
กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคล
และกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
หุน้ สำมัญ
รับซื้อหรื อรับโอน
สินทรัพย์ดอ้ ยคุณภำพ
ของสถำบันกำรเงิน หุน้ สำมัญ

125.4

125.4

100.0

100.0

173.1

173.1

101.7

86.9

25.0

25.0

100.0

100.0

25.0
(71.4)
126.7

25.0
(86.2)
111.9

24.6
126.3

25.0
111.9

หุน้ สำมัญ

2,138

2,138

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,341.8

1,328.5

หุน้ สำมัญ

148

148

18.7

18.7

70.0
(70.0)
1,244.1
1,370.8

70.0
(70.0)
1,244.1
1,356.0

51.2
(51.2)
1,341.8
1,468.1

51.2
(51.2)
1,328.5
1,440.4

หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จำกัด

ธุรกิจหลักทรัพย์
ธุรกิจให้บริ กำร
ในอุตสำหกรรม
นอกชำยฝั่ง

วิธีส่วนได้ เสีย
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2559
2558
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ

สรุ ปข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมมีดงั ต่อไปนี้
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
2559
ล้ ำนบำท
สิ นทรัพย์รวม

9,966.5

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558
ล้ ำนบำท
6,773.6

หนี้สินรวม

(7,384.0)

(4,299.5)

สิ นทรัพย์สุทธิ

2,582.5

2,474.1

รำยได้รวม
กำไรสุทธิสำหรับงวด
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุทธิสำหรับงวด

สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2559
2558
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท
580.2
453.5
119.2
35.4
23.6
(1.8)
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รำยได้รวม
กำไรสุทธิสำหรับงวด
กำไรเบ็ดเสร็ จอื่นสุทธิสำหรับงวด
เงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ร่ วม

สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท
1,013.6
1,011.8
132.3
101.7
20.2
6.3
21.9
141.5

เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมกำรลงทุนมีมติให้บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุนในหุ น้ สำมัญบริ ษทั
หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เพิ่ม จำนวน 99,000 หุ ้น มู ลค่ำหุ ้นละ 19.18 บำท
จำกผูถ้ ือหุ ้นเดิม และในวันที่ 17 มิถุนำยน 2558 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรลงทุนรับทรำบกำรซื้ อเงินลงทุน
ในหุ ้นสำมัญบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด เพิ่มอีก จำนวน 170,000 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 27.60 บำท
จำกผูถ้ ื อหุ ้นเดิมส่ งผลให้สัดส่ วนกำรถือหุ ้นของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจำกเดิ มร้ อยละ 49.64 เป็ นร้อยละ 49.71
ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว
เมื่ อวันที่ 21 มี น ำคม 2557 บริ ษ ัท ได้ท ำสั ญ ญำลงทุ น ในหุ ้ น สำมัญ ของบริ ษ ัท บี ค อน ออฟชอร์ จำกัด
ซึ่ งประกอบธุ รกิ จให้บริ กำรตรวจสอบและจำหน่ ำยอุปกรณ์ ช่วยชี วิตและอุปกรณ์ รักษำควำมปลอดภัย
ให้แก่อุตสำหกรรมพำณิ ชย์นำวีและอุตสำหกรรมนอกชำยฝั่ง มูลค่ำเงินลงทุน 60 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
หุ ้นสำมัญจำนวน 2 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท คิดเป็ นสัดส่ วนกำรลงทุนร้ อยละ 19.05 ของทุน
ทั้งหมด และเมื่อวันที่ 25 มีนำคม 2558 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรลงทุนมีมติให้บริ ษทั ซื้ อเงินลงทุนในหุ ้น
สำมัญบริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั เพิ่มอีก จำนวน 768,205 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ
13 บำท จำกกำรออกหุ ้นเพิ่ มทุ นของบริ ษ ทั บี ค อน ออฟชอร์ จำกัด ส่ งผลให้สั ดส่ วนกำรถื อหุ ้ นของ
บริ ษทั เพิ่มขึ้ นจำกเดิ มร้ อยละ 19.05 เป็ นร้อยละ 21.62 ของทุ นชำระแล้วของบริ ษทั ร่ วม อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2558 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ร่ วมมีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ ้น
สำมัญอีกจำนวน 2,000,000 หุ ้น จำกหุ ้นสำมัญเดิ มจำนวน 12,806,000 หุ ้นเป็ นหุ ้นสำมัญใหม่จำนวน
14,806,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยที่บริ ษทั ไม่ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น เพิ่มทุนดังกล่ำว ส่ งผลให้
สัดส่ วนกำรถือหุ ้นของบริ ษทั ลดลงจำกเดิมร้อยละ 21.62 เป็ นร้อยละ 18.70 ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั ร่ วม
ดังกล่ำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ได้ต้ งั ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงิ นลงทุ นในบริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จำกัดใน
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรทั้งจำนวนเป็ นเงิ น 69.99 ล้ำนบำท และในงบกำรเงิ นรวมทั้งจำนวนเป็ นเงิ น
51.21 ล้ำนบำท เนื่ องจำกบริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จำกัดมีผลกำรดำเนิ นงำนขำดทุนและอยู่ระหว่ำงปรับ
โครงสร้ำงธุ รกิจ
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เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรลงทุนมีมติให้บริ ษทั ลงทุนในหุ ้นสำมัญบริ ษ ทั
บริ หำรสิ นทรัพย์ ลุ มพินี จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยมี ทุนชำระแล้ว 25 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญ
2,500,000 หุ ้น มู ลค่ ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน 2559 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน โซลำริ ส จำกัด
มีทุนชำระแล้ว 125.4 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญ 22,800,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 5.5 บำท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั ถื อหุ ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระ
แล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
10. ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558
บำท

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
2559
บำท

รำคำทุน
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

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

70,620
371,634
442,254

-

7,561,654
12,453,204
5,782,600
25,797,458

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

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

(552,609)
(765,722)
(575,100)
(1,893,431)

-

(4,741,625)
(9,578,462)
(1,836,546)
(16,156,633)
9,640,825
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2557
บำท

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
2558
บำท

รำคำทุน
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

7,453,651
9,406,758
3,844,600
20,705,009

37,383
1,568,975
1,606,358

-

7,491,034
10,975,733
3,844,600
22,311,367

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

(3,090,163)
(7,678,760)
(415,006)
(11,183,929)
9,521,080

(543,413)
(458,891)
(381,300)
(1,383,604)

-

(3,633,576)
(8,137,651)
(796,306)
(12,567,533)
9,743,834

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558
บำท

1,893,431
1,383,604
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
2559
บำท

รำคำทุน
ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

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

58,400
58,400

-

4,656,572
2,002,519
5,782,600
12,441,691

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุงอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

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

(466,187)
(175,557)
(575,100)
(1,216,844)

-

(2,131,814)
(1,585,126)
(1,836,546)
(5,553,486)
6,888,205
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2557
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
2558
บำท

รำคำทุน
ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

4,656,572
1,915,719
3,844,600
10,416,891

28,400
28,400

-

4,656,572
1,944,119
3,844,600
10,445,291

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุงอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

(728,129)
(1,032,966)
(415,006)
(2,176,101)
8,240,790

(464,896)
(199,700)
(381,300)
(1,045,896)

-

(1,193,025)
(1,232,666)
(796,306)
(3,221,997)
7,223,294

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558

1,216,844
1,045,896

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ในงบกำรเงินรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วน
ปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ รำคำทุนก่อน
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวน 9.0 ล้ำนบำท และ 8.8 ล้ำนบำท ตำมลำดับ สำหรับงบ
กำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร ณ วันที่ 30 มิ ถุ นำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษ ทั มี ส่ วนปรั บ ปรุ ง
อำคำรเช่ ำและอุปกรณ์ ซ่ ึ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ รำคำทุนก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวน 0.8 ล้ำนบำท และ 0.6 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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11. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ
อำยุกำรให้
ประโยชน์

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตัดจ่ำย
ประเภทจัดกำรกองทุนรวม
ประเภทกำรจัดจำหน่ำยสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ
ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล
ประเภทกำรบริ หำรสิ นทรัพย์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ไม่ทรำบแน่นอน*

803,836

ไม่ทรำบแน่นอน*
ไม่ทรำบแน่นอน*
ไม่ทรำบแน่นอน*
5 ปี

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

อำยุกำรให้
ประโยชน์

ค่ำธรรมเนี ยมใบอนุญำตรอตัดจ่ำย
ประเภทจัดกำรกองทุนรวม
ประเภทกำรจัดจำหน่ำยสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ
ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558
บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2557
บำท

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
รำยจ่ ำย
ตัดบัญชี

ตัดจำหน่ ำย/ ยอดคงเหลือ
โอนออก
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
2559
บำท
บำท

บำท

บำท

-

-

-

803,836

(21,892)
(21,892)

-

3,320,548
464,109
100,000
165,350
4,853,843

100,000
52,250
152,250

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
รำยจ่ ำย
ตัดบัญชี
บำท

บำท

ตัดจำหน่ ำย/ ยอดคงเหลือ
โอนออก
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
2558
บำท
บำท

ไม่ทรำบแน่นอน*

803,836

-

-

-

803,836

ไม่ทรำบแน่นอน*
ไม่ทรำบแน่นอน*
5 ปี

3,320,548
464,109
124,814
4,713,307

71,800
71,800

(36,179)
(36,179)

-

3,320,548
464,109
160,435
4,748,928

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558

อำยุกำรให้
ประโยชน์

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตัดจ่ำย
ประเภทกำรจัดจำหน่ำยสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ไม่ทรำบแน่นอน*
5 ปี

21,892
36,179

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558
บำท

3,320,548
1
3,320,549

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
รำยจ่ ำย ตัดจำหน่ ำย/ ยอดคงเหลือ
ตัดบัญชี
โอนออก
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
2559
บำท
บำท
บำท
บำท

-

-

-

3,320,548
1
3,320,549
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อำยุกำรให้
ประโยชน์

ค่ำธรรมเนี ยมใบอนุญำตรอตัดจ่ำย
ประเภทกำรจัดจำหน่ำยสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ไม่ทรำบแน่นอน*
5 ปี

ค่ำตัดจำหน่ ำยสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2557
บำท

3,320,548
1,602
3,322,150

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
รำยจ่ ำย ตัดจำหน่ ำย/ ยอดคงเหลือ
ตัดบัญชี
โอนออก
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
2558
บำท
บำท
บำท
บำท

-

(1,601)
(1,601)

-

3,320,548
1
3,320,549

1,601

* ค่ำธรรมเนี ยมใบอนุ ญำตรอตัดจ่ำยมี อำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ นอนเนื่ องจำกใบอนุ ญำตดังกล่ำวไม่มีวนั หมดอำยุ และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำดว่ำ
ใบอนุญำตดังกล่ำวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุ ทธิ แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุ ด

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ในงบกำรเงิ นรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดจำหน่ ำยหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ โดยรำคำทุ นก่ อนหักค่ ำตัดจำหน่ ำย
สะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวน 7.53 ล้ำนบำท และ 7.51 ล้ำนบำท ตำมลำดับ สำหรับงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั มีคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ซ่ ึ งตัดจำหน่ ำย
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่โดยรำคำทุ นก่ อนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมของสิ นทรั พย์ดงั กล่ำวมี จำนวน 0.02
ล้ำนบำท
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12. ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
บำท
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
ขำดทุนทำงภำษีสะสม
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
สิ นทรัพย์อื่น
กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ตัดจำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ที่กำหนดไว้ของพนักงำน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
บำท

215,279
26,108,818
362,498
1,465,882
10,921,048
161,699
10,357
22,750,339
61,995,920

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

215,279
26,108,818
1,428,229
161,699
10,357
27,924,382

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

5,617,611
2,336,613
895,903

2,542,644
470,490
848,850

5,542,748
2,336,613
664,109

2,537,872
470,490
632,055

8,850,127
53,145,793

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

8,543,470
19,380,912

3,640,417
29,285,053
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รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงงวด มีดงั นี้
ณ วันที่
1 มกรำคม
2559
บำท
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
สิ นทรัพย์อื่น
ขำดทุนสะสมทำงภำษีของบริ ษทั ย่อย
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ตัดจำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำผลประโยชน์ใหม่สำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของพนักงำน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
รำยกำรที่รับรู้
รำยกำรที่รับรู้
ในกำไรหรื อขำดทุน ในกำไรขำดทุน
(ดูหมำยเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

ณ วันที่
30 มิถุนำยน
2559
บำท

216,610
29,512,066

(1,331)
(3,403,248)

-

215,279
26,108,818

312,996

49,502

-

362,498

1,678,667

(212,785)

-

1,465,882

1,586,901
10,357
14,567,337
22,756,013

(3,646,289)
161,699
(5,674)

(1,586,901)
-

10,357
10,921,048
161,699
22,750,339

70,640,947

(7,058,126)

(1,586,901)

61,995,920

2,542,644

3,074,967

-

5,617,611

470,490

(470,490)

2,336,613
-

2,336,613
-

848,850

47,053

-

32,330

(32,330)

-

3,894,314

2,619,200

2,336,613

8,850,127

66,746,633

(9,677,326)

(3,923,514)

53,145,793

895,903
-

- 33 -

ณ วันที่
1 มกรำคม
2558
บำท
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ภำระผูกพันธ์ผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
สิ นทรัพย์อื่น
ขำดทุนสะสมทำงภำษีของบริ ษทั ย่อย
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
ตัดจำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่สำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของพนักงำน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
รำยกำรที่รับรู้
รำยกำรที่รับรู้
ในกำไรหรื อขำดทุน ในกำไรขำดทุน
(ดูหมำยเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

ณ วันที่
30 มิถุนำยน
2558
บำท

216,610
32,378,201
233,378

(516,195)
76,550

-

216,610
31,862,006
309,928

169,477
10,357
8,629,668
22,767,392
64,405,083

1,672,410
8,128,157
358,511
(5,643)
9,713,790

-

1,841,887
10,357
16,757,825
358,511
22,761,749
74,118,873

1,682,404

1,765,109

-

3,447,513

-

-

718,850

65,000

2,401,254
62,003,829

1,830,109
7,883,681

1,442,302
32,330
1,474,632
(1,474,632)

1,442,302
783,850
32,330
5,705,995
68,412,878
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ณ วันที่
1 มกรำคม
2559
บำท
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ตัดจำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรที่รับรู้
รำยกำรที่รับรู้
ในกำไรหรื อขำดทุน
ในกำไรขำดทุน
(ดูหมำยเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

ณ วันที่
30มิถุนำยน
2559
บำท

216,610
29,512,066

(1,331)
(3,403,248)

-

215,279
26,108,818

1,599,536

(171,307)

-

1,428,229

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

161,699
(3,414,187)

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

161,699
10,357
27,924,382

2,537,872

3,004,876

-

5,542,748

470,490

(470,490)

2,336,613
-

2,336,613
-

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

32,054
2,566,440
(5,980,627)

2,336,613
(3,923,514)

664,109
8,543,470
19,380,912
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ณ วันที่
1 มกรำคม
2558
บำท
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
สิ นทรัพย์อื่น

หนีส้ ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำย
ตัดจำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรที่รับรู้
รำยกำรที่รับรู้
ในกำไรหรื อขำดทุน ในกำไรขำดทุน
(ดูหมำยเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

ณ วันที่
30 มิถุนำยน
2558
บำท

216,610
32,378,201

(516,195)

-

216,610
31,862,006

169,477
10,357
32,774,645

1,672,410
358,511
1,514,726

-

1,841,887
358,511
10,357
34,289,371

1,682,404

1,765,109

-

3,447,513

532,055
2,214,459
30,560,186

50,000
1,815,109
(300,383)

1,442,302

1,442,302

1,442,302
(1,442,302)

582,055
5,471,870
28,817,501

สำหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 บริ ษทั มีขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จำนวน
50.68 ล้ำนบำท และ 59.33 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งจะหมดอำยุภำยใน 5 ปี
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 บริ ษทั ย่อยได้มีกำรทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยบริ ษทั ย่อยรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำนวน 11.01
ล้ำนบำท และ 16.83 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เนื่ องจำกบริ ษทั ประมำณกำรว่ำจะมี กำไรทำงภำษี ในอนำคตที่
เพี ยงพอต่ อกำรน ำผลแตกต่ ำงชั่วครำวมำใช้ประโยชน์ จำนวนเงิ น 55.07 ล้ำนบำท และ 103.44 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และมีผลขำดทุนสะสมทำงภำษีจำนวนเงิน 3.42 ล้ำนบำท และ 3.91 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ที่คำดว่ำ
จะไม่สำมำรถนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวมำใช้ประโยชน์ ซึ่งจะหมดอำยุภำยใน 5 ปี
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13.

สินทรัพย์ ทถี่ ือไว้ เพื่อขำย - สุ ทธิ

ที่ดิน
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
รวมสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
บำท
739,800
739,800
739,800
739,800
(51,786)
(51,786)
688,014
688,014

14. สิ นทรัพย์อื่น

ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ค่ำประกันจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำบำรุ งรักษำจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำธรรมเนียมตลำดหลักทรัพย์จ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำสมำชิกจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำอื่น
เงินมัดจำอื่น
ลูกหนี้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรจัดกำรกองทุนรวมค้ำงรับ
ภำษีเงินได้รอรับคืน
เงินจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมำร์
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
บำท
756,601
1,214,030
990,253
129,418
653,197
106,065
151,244
109,693
1,465,530
16,345
217,581
431,101
1,327,758
1,133,228
9,577,415
8,214,995
9,179,531
7,854,985
52,525,050
350,810
881,205
77,194,970
20,091,065

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
บำท
496,344
1,077,356
371,480
129,418
1,715
12,122
151,244
109,693
137,907
16,345
187,416
98,634
981,008
786,878
2,475,462
2,543,703
52,525,050
320,591
763,753
57,648,217
5,537,902
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15. เงินกู้ยืมอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื อื่นดังนี้

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

3.40 - 3.50

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

3.40 - 3.60

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ ี่จะครบกำหนดชำระ
ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
บำท
บำท
บำท
641,781,364
641,781,364

-

-

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ ี่จะครบกำหนดชำระ
ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
บำท
บำท
บำท
969,504,592
969,504,592

-

-

รวม
บำท
641,781,364
641,781,364

รวม
บำท
969,504,592
969,504,592

16. ภำระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงำน
ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม

ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน
หลังออกจำกงำน
กำรลำพักร้อนประจำปี ที่ยงั ได้รับค่ำตอบแทน

2559
บำท

2558
บำท

2559
บำท

2558
บำท

6,171,135
1,235,707
7,406,842

5,445,935
896,108
6,342,043

4,988,105
606,248
5,594,353

4,495,476
443,240
4,938,716

ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยมี โครงกำรผลประโยชน์ ข องพนัก งำนหลังออกจำกงำนตำมพระรำชบัญ ญัติ
คุม้ ครองแรงงำนและตำมระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนบริ ษทั ซึ่ งจัดเป็ นโครงกำรผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
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จำนวนที่บนั ทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท
327,041
366,069
35,558
15,456
362,599
381,525

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท
217,431
272,149
28,883
14,874
246,314
287,023

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
654,084
560,392
71,116
54,874
725,200
615,266

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
434,863
389,217
57,766
46,566
492,629
435,783
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กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
ยอดยกมำของภำระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
- จำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
- จำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
- จำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ยอดยกไปของภำระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงำนหลังออกจำกงำน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
วันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท

5,445,935
654,084
71,116

3,844,803
560,392
54,874

4,495,476
434,863
57,766

-

175,774
(134,467)
329,235

-

6,171,135

4,830,611

3,091,722
389,217
46,566

292,658
(53,497)
293,032

4,988,105

4,059,698

ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในกำรคำนวณภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ข องพนักงำนหลังออกจำกงำน ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558
มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ร้ อยละต่อปี )
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 31 ธันวำคม
2559
2558
ข้ อสมมติฐำนทำงกำรเงิน
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คำดไว้

2.57 - 2.81
7.0 - 31.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอำยุ
ของพนักงำน
5.0 - 6.0

2.57 - 2.81
7.0 - 31.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอำยุ
ของพนักงำน
5.0 - 6.0
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ข้อสมมติ ที่สำคัญในกำรกำหนดโครงกำรผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ประกอบด้วย อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงิ นเดื อน อัตรำมรณะ และอัตรำคิดลดกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ด้ำนล่ำงได้พิจำรณำจำกกำรเปลี่ ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย ที่ เกี่ ยวข้องที่ อำจเป็ นไปได้อย่ำงสมเหตุ สมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ในขณะที่
ข้อสมมติอื่นคงที่ ดังนี้

อัตรำเงินเดือน - เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
อัตรำเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
กำรมีชีวติ อยู่ - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
กำรมีชีวติ อยู่ - ลดลงร้อยละ 1
อัตรำคิดลด - เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
อัตรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 1

งบกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
2559
2558
473,783
434,109
(431,930)
(395,602)
42,602
39,347
(42,276)
(39,042)
(411,972)
(378,347)
460,470
422,958

งบกำรเงินเฉพำะ
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2559
2558
357,359
336,683
(327,120)
(308,101)
36,131
33,932
(35,849)
(33,666)
(311,413)
(294,163)
346,690
327,495

กำรวิ เครำะห์ ค วำมอ่ อ นไหวข้ำ งต้น อำจไม่ ไ ด้แ สดงถึ ง กำรเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง ในโครงกำร
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ เนื่ องจำกมันคงเป็ นกำรยำกที่กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่ำงๆ จะเกิดขึ้นแยก
ต่ำงหำกจำกข้อสมมติอื่นซึ่ งอำจมีควำมสัมพันธ์กนั
นอกจำกนี้ ในกำรแสดงกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้น มูลค่ำปั จจุบนั ของโครงกำรผลประโยชน์ที่
ก ำหนดไว้ ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน ค ำนวณโดยใช้วิธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่ งเป็ นวิธีเดี ยวกันกับกำรคำนวณหนี้ สินภำระผูกพันผลประโยชน์ของ
พนักงำนหลังออกจำกงำนที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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17. หนีส้ ิ นอื่น

ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้อื่น
เงินคืนทุนที่ผถู ้ ือหุน้ ยังไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
บำท
471,511
820,273
775,206
597,506
8,777,375
8,926,123
5,540,317
5,490,678
40,906
63,871
1,075,510
2,249,980
16,680,825
18,148,431

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
บำท
276,980
553,857
207,032
230,681
6,364,605
6,205,285
5,540,317
5,490,678
40,906
63,871
982,210
2,153,768
13,412,050
14,698,140

18. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่ อวันที่ 30 มิ ถุน ำยน 2559 และวันที่ 31 ธัน วำคม 2558 ทุ นที่ ออกและชำระแล้วของบริ ษ ทั มีจำนวน
653,868,463 บำท
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหุ ้น ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ซึ่ งคำนวณโดยกำรหำร
ส่ วนของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจำนวนหุ ้นสำมัญที่ออกและชำระแล้วสุ ทธิ ดว้ ยจำนวนหุ น้ ทุนซื้ อคืน ณ วันสิ้ นงวด
ที่รำยงำนมีมูลค่ำดังนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2559
2558
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ (ต่อหุน้ )

บำท
1.80

บำท
1.79

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
1.82

บำท
1.82
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19. เงินปันผลจ่ ำย
เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559 ที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2559 ของบริ ษทั มี มติ อนุ ม ตั ิ กำรจ่ำยเงิ นปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ในอัตรำหุ ้นละ 0.09 บำท เป็ นจำนวนเงิ น
117.69 ล้ำนบำท ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้จ่ำยเป็ นเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ไปแล้วในอัตรำหุ ้นละ 0.04 บำท
เป็ นจำนวนเงิน 52.30 ล้ำนบำทเมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2558 จึงคงเหลือเงินปั นผลสำหรับปี 2558 ที่จะจ่ำย
ในครั้งนี้ ในอัตรำหุ ้นละ 0.05 บำท เป็ นจำนวนเงิน 65.37 ล้ำนบำท โดยมีกำหนดจ่ำยเงิ นปั นผลในวันที่
13 พฤษภำคม 2559
เมื่อวันที่ 27 สิ งหำคม 2558 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงิ นปั นผลระหว่ำงกำล สำหรับ
ผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 ในอัตรำหุ ้นละ 0.04 บำท เป็ นจำนวนเงิน
52.30 ล้ำนบำท โดยมีกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 24 กันยำยน 2558
เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2558 ที่ประชุ มสำมัญผูถ้ ือหุ ้นประจำปี 2558 ของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ในอัตรำหุ ้นละ 0.05 บำท เป็ นจำนวนเงิ น
65.36 ล้ำนบำท โดยมีกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 29 พฤษภำคม 2558
20. กำรจัดกำรส่ วนทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคื อเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำน
อย่ำงต่อเนื่ องของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อสร้ ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ มี
ส่ วนได้เสี ยอื่น รวมถึงเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม
นอกจำกนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังต้องดำรงเงินกองทุน และส่ วนของเจ้ำของให้เป็ นไปตำมเกณฑ์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภำคม 2556 บริ ษทั ได้รับอนุ ญำตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภท
กำรเป็ นที่ ปรึ กษำกำรลงทุ น โดยบริ ษทั ต้องดำรงหลักประกันหรื อสิ นทรั พย์สภำพคล่ องอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง
หรื อทั้งสองอย่ำงรวมกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่กธ.4/2557
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้สูงกว่ำ
เกณฑ์ดงั กล่ำว
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21. ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
ตำมบทบัญญัติแห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขำย
หุ ้นสู งกว่ำมูลค่ำหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนำค่ำหุ ้นส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นทุนสำรอง (“ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้น”)
ส่ วนเกินมูลค่ำหุ น้ นี้จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
22. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด 2535 มำตรำ 116 บริ ษทั ต้องสำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อย
ร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หลังจำกหักส่ วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองนี้ จะมีมูลค่ำ
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยจะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั มีสำรองตำมกฎหมำยเป็ นจำนวนร้อยละ
11.51 ของทุนจดทะเบียน
23. รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท
กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลกองทุนรวม
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รวม

28,985,839 27,979,503
28,985,839 27,979,503
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท

กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคลกองทุนรวม
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รวม

57,351,877 54,034,235
57,351,877 54,034,235

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท
-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
-

-
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24. ค่ ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ ำย
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคล กำรจัดกำรกองทุนรวม
และธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุน
อื่นๆ
รวม

369,358
7,413,403
295,556
8,078,317

124,658
8,096,528
153,707
8,374,893

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดกำร
กองทุนส่วนบุคคล กำรจัดกำรกองทุนรวม
และธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุน
อื่นๆ
รวม

บำท

738,715
420,496
17,635,895 16,637,442
1,621,443
295,405
19,996,053 17,353,343

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท

81,290
81,290

259,773
259,773

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท

บำท

159,537
159,537

414,859
414,859
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25. ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริ ษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติ
บริ ษทั มหำชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กบั กรรมกำรซึ่ งดำรงตำแหน่ง
เป็ นผูบ้ ริ หำรของบริ ษ ทั ด้วย ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรั บ ปี 2559 ได้รับ อนุ มตั ิจำกที่ประชุ ม
สำมัญผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2559 และวันที่ 20 เมษำยน 2559 ตำมลำดับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2558 ได้รับอนุ มตั ิจำกที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2558 และวันที่ 20 เมษำยน 2558 ตำมลำดับ
26. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่น

ค่ำรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนประชำสัมพันธ์
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยตลำดหลักทรัพย์
ค่ำเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สำนักงำน
ค่ำภำษีอำกร
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ค่ำใช้จ่ำยจัดประชุมสัมมนำ
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท
144,475
26,405
149,209
183,849
218,390
183,664
911,361
1,207,858
509,421
210,799
152,243
52,131
15,492
1,788,484
317,634
980,066
1,413,249
1,667,475
3,831,474
6,300,731

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท
20,979
27,820
40,660
134,943
111,487
911,361
1,207,858
437,136
62,767
149,043
49,831
15,492
1,788,484
314,458
979,209
909,620
991,745
2,920,852
5,232,041
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ค่ำรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนประชำสัมพันธ์
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยตลำดหลักทรัพย์
ค่ำเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สำนักงำน
ค่ำภำษีอำกร
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ค่ำใช้จ่ำยจัดประชุมสัมมนำ
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
315,122
68,241
336,207
313,149
384,645
316,566
1,400,570
1,751,597
630,853
355,104
154,125
54,227
3,160,943
1,792,417
330,826
987,229
2,593,162
2,381,858
9,306,453
8,020,388

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
69,000
1,167
32,042
40,660
255,974
218,046
1,400,570
1,751,597
448,414
104,364
150,025
50,460
3,160,943
1,792,417
321,789
984,961
1,392,289
1,249,677
7,231,046
6,193,349

27. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่สมัคร
เป็ นสมำชิกของกองทุนโดยหักจำกเงินเดือนของพนักงำนส่ วนหนึ่ง และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบ
ให้อีกส่ วนหนึ่ง ซึ่ งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน) ซึ่ งได้รับอนุ ญำตจำกรัฐบำลเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทุน ตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สำหรับงวดสำมเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนำยน 2559 และ2558 บริ ษ ทั จ่ำยเงิ นสมทบเข้ำกองทุ นส ำรอง
เลี้ยงชี พเป็ นจำนวนเงิน 0.20 ล้ำนบำท และ 0.16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ บริ ษทั ย่อยจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพเป็ นจำนวนเงินประมำณ 0.17 ล้ำนบำท และ 0.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และ2558 บริ ษทั จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยง
ชี พเป็ นจำนวนเงิ น 0.39 ล้ำนบำท และ 0.32 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ บริ ษ ัทย่อยจ่ ำยเงิ นสมทบเข้ำกองทุ น
สำรองเลี้ยงชีพเป็ นจำนวนเงินประมำณ 0.35 ล้ำนบำท และ 0.28 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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28. ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุน (โอนกลับ)
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน
ตรำสำรทุน (โอนกลับ)
(1,132,164)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(โอนกลับ)
รวม
(1,132,164)

(3,823,210)
(3,823,210)

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน
ตรำสำรทุน (โอนกลับ)
(2,174,916)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(โอนกลับ)
รวม
(2,174,916)

(4,241,363)
(4,241,363)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท
(1,132,164)

(3,823,210)

(9,173,560) (20,612,778)
(10,305,724) (24,435,988)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
(2,174,916)

(4,241,363)

(14,841,340) (27,705,717)
(17,016,256) (31,947,080)
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29. ภำษีเงินได้ นิติบุคคล

ภำษีเงินได้ - รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
2559
2558
2559
2558
บำท
บำท
บำท
บำท
(3,761,308)
4,043,065 (1,477,119) (5,912,540)
(3,761,308)
4,043,065 (1,477,119) (5,912,540)

ภำษีเงินได้ - รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) (ดูหมำยเหตุขอ้ 12)
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
(9,677,326)
7,883,681
(9,677,326)
7,883,681

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
(5,980,627)
(300,383)
(5,980,627)
(300,383)

กำรกระทบยอดภำษีเงินได้และกำไรทำงบัญชีคูณด้วยอัตรำภำษีเงินได้ มีดงั นี้

กำไรก่อนภำษีเงินได้
อัตรำภำษี
ผลคูณของกำไรก่อนภำษีเงินได้กบั
อัตรำภำษีเงินได้ - รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี
แต่มิได้เป็ นรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมใช้ไป
ผลกระทบของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบของขำดทุนสะสมที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รำยได้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้น
ภำษีเงินได้ - รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท
33,701,497
36,181,700
20%
20%

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท
16,141,122
25,049,723
20%
20%

(6,740,299)

(7,236,340)

(3,228,224)

(5,009,945)

(274,897)
3,764,842

120,848
3,867,998

(93,109)
-

(3,447)
-

4,283,773

4,306,330

(57,309)

4,306,330

(4,794,727)

(5,205,478)

1,901,523

(5,205,478)

(3,761,308)

8,189,707
4,043,065

(1,477,119)

(5,912,540)

- 49 -

กำไรก่อนภำษีเงินได้
อัตรำภำษี
ผลคูณของกำไรก่อนภำษีเงินได้กบั อัตรำ
ภำษีเงินได้ - ค่ำใช้จ่ำย
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี
แต่มิได้เป็ นรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมใช้ไป
ผลกระทบของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบของขำดทุนสะสมที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รำยได้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้น
ภำษีเงินได้ -รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) (ดูหมำยเหตุขอ้ 12)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558
2559
2558
บำท
บำท
บำท
บำท
59,989,934
47,748,975
54,458,889 141,461,505
20%
20%
20%
20%
(11,997,987)
(9,549,795) (10,891,778) (28,292,301)

3,555,489
3,691,025

5,681,196
3,867,998

6,145,979
-

28,297,343
-

(131,126)

5,754,525

(131,126)

5,754,525

(4,794,727)

(6,059,950)

(1,103,702)

(6,059,950)

(9,677,326)

8,189,707
7,883,681

(5,980,627)

(300,383)

30. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกัน
โดยกำรมี ผู ถ้ ื อ หุ ้น และ/หรื อ มี ก รรมกำรร่ ว มกัน ฝ่ ำยจัด กำรเห็ น ว่ำ นโยบำยกำรกำหนดรำคำกับ
บุ ค คลที่ เกี่ยวข้อง และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันได้ใช้รำคำซึ่ งต่อรองกันอย่ำงอิสระที่ถือปฏิบตั ิเป็ นปกติใน
ธุ รกิจ รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
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ยอดคงเหลื อกับบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกันและกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่
31 ธันวำคม 2558 มี ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
2559
2558
บำท
บำท

บริษทั ย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน โซลำริ ส จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ (ดูหมำยเหตุขอ้ 9)
101,729,725
86,888,385
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ หำรโดยบริ ษทั ย่อย
60,233,037
58,405,520
60,233,037
58,405,520
ค่ำบริ กำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคลค้ำงจ่ำย
26,238
26,917
บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ (ดูหมำยเหตุขอ้ 9)
25,000,000
25,000,000
ลูกหนี้ อื่น
139,620
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 9)
1,341,775,294 1,328,467,230 1,244,095,520 1,244,095,520
เจ้ำหนี้อื่น
223,572
1,219,674
223,572
1,219,674
เงินฝำกเพื่อซื้ อหลักทรัพย์
11,447,846
10,647,617
11,447,846
10,647,617
บริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จำกัด
เงินลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
17,387,941
17,387,941
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ที่มีกรรมกำรร่ วมกัน
Thanh Cong Securities Company J.S.C.
เงินลงทุนในหุ้นสำมัญ - สุทธิ
104,573,926 101,958,477 104,573,926 101,958,477
ลูกหนี้ อื่น
24,596
11,040
24,596
11,040
KTZ Ruby Hill Securities Co.,Ltd.
เงินจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมำร์
52,525,050
52,525,050
บริษทั ที่มีกำรควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั พระโขนงแลนด์ จำกัด
เงินลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
498,740,686 479,641,096 498,740,686 479,641,096
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิ ทธิ์
5,000
5,000
5,000
5,000
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รำยกำรค้ำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันระหว่ำงงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2559 และ 2558 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
“ยังไม่ ได้ตรวจสอบ”
2559
2558
บำท
บำท

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

บริษทั ย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
โซลำริ ส จำกัด
รำยจ่ำยค่ำบริ หำรกองทุนส่วนบุคคล

บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
รำยได้จำกกำรใช้เช่ำพื้นที่
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด
รำยจ่ำยค่ำบริ กำร
รำยรับค่ำบริ กำรงำนวิจยั
รำยจ่ำยค่ำบริ กำรอื่น
ค่ำธรรมเนียมอื่น
บริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จำกัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
รำยกำรระหว่ำงบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วม
รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่

-

-

78,081

-

-

44,100

592,500

1,462,500

592,500

750,000

750,000

750,000

328,915

22,470
-

328,915

1,462,500 ตำมที่ตกลงกันตำมสัญญำ
(ดูหมำยเหตุขอ้ 31.1)
750,000 ตำมที่ตกลงกันตำมสัญญำ
(ดูหมำยเหตุขอ้ 31.3)
22,470 ตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ ง
ตำมที่ตกลงกันตำมสัญญำ

320,887
17,628,489
35,040,026

1,204,317
9,990,000

320,887
17,628,489
35,040,026

1,204,317 ตำมที่ตกลงกันตำมสัญญำ
ตำมมูลค่ำเงินลงทุนก
9,990,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุนก

91,575
-

ค่ำธรรมเนียมตัวแทนขำยหน่วยลงทุนจ่ำย
ค่ำบริ กำรจัดกำร
นำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

-

282,184
199,800
155

255,363
199,800
-

282,184
199,800
155

249,782 ตำมที่ตกลงกันตำมสัญญำ
ร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่ำ
สิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
-

อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกัน

91,575 อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกัน
30,525 บำทต่อเดือน
ยกเลิกสัญญำตั้งแต่วนั ที่
1 มกรำคม 2559
255,363 อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกัน
199,800 อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกัน
66,600 บำทต่อเดือน
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกัน
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รำยกำรค้ำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559
และ 2558 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน
โซลำริ ส จำกัด
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
ที่บริ หำรโดยบริ ษทั ย่อย
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
ที่บริ หำรโดยบริ ษทั ย่อย
รำยจ่ำยค่ำบริ หำรกองทุนส่วนบุคคล

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท

-

200,000,000

-

-

50,000,000
-

153,117

-

-

44,100

-

-

21,896,272

รำยจ่ำยค่ำบริ กำร

1,185,000

2,925,000

1,185,000

รำยรับค่ำบริ กำรงำนวิจยั

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ค่ำธรรมเนียมอื่น
รำยจ่ำยค่ำบริ กำรอื่น
บริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จำกัด

328,915
-

272,903
22,470

328,915
-

542,239
35,040,026
52,230,163

2,030,384
6,660,000
9,990,000

542,239
35,040,026
52,230,163

บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
รำยได้จำกกำรใช้เช่ำพื้นที่
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
เงินปั นผลรับ

ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงิน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

200,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน
50,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน
398,903 ตำมอัตรำที่ตกลงกันในสัญญำ
ร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่ำ
สิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน
-

อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกัน

141,494,760 2559 : จำนวน 128,801,600 หุ น้
หุ น้ ละ 0.17 บำท
2558 : จำนวน 128,631,600 หุ น้
หุ น้ ละ 1.10 บำท
2,925,000 ตำมที่ตกลงกันตำมสัญญำ
(ดูหมำยเหตุขอ้ 31.1)
1,500,000 ตำมที่ตกลงกันตำมสัญญำ
(ดูหมำยเหตุขอ้ 31.3)
272,903 ตำมที่ตกลงกันตำมสัญญำ
22,470 ตำมค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ ง
2,030,384 ตำมที่ตกลงกันตำมสัญญำ
6,660,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน
9,990,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน
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งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
รำยกำรระหว่ำงบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วม
รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่
ค่ำธรรมเนียมตัวแทนขำยหน่วยลงทุนจ่ำย
ค่ำบริ กำรจัดกำร
นำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์

741,480
399,600
2,721

183,150
661,558
399,600
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
741,480
399,600
2,721

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

183,150 อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกัน
661,558 อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกัน
399,600 อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกัน
66,600 บำทต่อเดือน
อัตรำตำมสัญญำที่ตกลงกัน

สำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผบู ้ ริ หำรสำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง “กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน”
มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
1,780,943
1,699,375
182,253
200,947
1,963,196
1,900,322

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
941,865
917,134
152,729
169,414
1,094,594
1,086,548

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
3,561,886
3,386,250
364,506
319,469
3,926,392
3,705,719

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน
2559
2558
บำท
บำท
1,883,730
1,826,767
305,458
272,644
2,189,188
2,099,411
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31. ภำระผูกพัน
รำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
31.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2552 บริ ษทั ทำสัญญำกับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด เพื่อให้บริ ษทั
ดังกล่ ำวให้บริ กำรบริ หำรจัดกำร สำหรับงำนด้ำนบัญชี งำนด้ำนปฏิ บตั ิ กำร งำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศรวมถึ งกำรพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนสนับสนุ นด้ำนเทคนิ ค
งำนด้ำน ก ำกับดู แลให้ ปฏิ บ ัติตำมกฎหมำย งำนด้ำนบริ หำรบุ คคล งำนด้ำนธุ รกำรทั่วไปและ
งำนบริ หำรจัดกำรทัว่ ไปในกิ จกำร สัญญำมี อำยุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี
เว้นแต่คู่สัญญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งได้แจ้งกำรบอกเลิ กสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งทรำบล่ วงหน้ำ
เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรไม่น้อยกว่ำ 30 วันก่อนวันครบกำหนดระยะเวลำของสัญญำในแต่ละครำวนั้น
โดยบริ ษทั จะต้องจ่ำยค่ำตอบแทนเดื อนละ 150,000 บำท ต่อมำเมื่ อวันที่ 1 มิถุนำยน 2557 บริ ษทั
ทำสัญญำเปลี่ยนแปลงค่ำตอบแทนเป็ นเดือนละ 197,500 บำท ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2557 ถึงวันที่
31 พฤษภำคม 2558 และให้มีผลบังคับอีกต่อไปครำวละ 1 ปี
เมื่อวันที่ 1 สิ งหำคม 2556 บริ ษทั ทำสัญญำกับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด เพื่อรับบริ กำร
บริ หำรจัดกำร สำหรับงำนปฏิบตั ิกำรและเลขำนุกำรบริ ษทั สัญญำมีอำยุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 สิ งหำคม
2556 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 กรกฎำคม 2557 และมีผลต่อเนื่ องไปอีก 3 เดื อนต่อมำเมื่ อวันที่ 31 ตุลำคม
2557 บริ ษทั ทำสัญญำขยำยเวลำรับบริ กำรต่อไปอีก 14 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกำยน 2557
ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2558 โดยบริ ษทั ชำระค่ำตอบแทนเดือนละ 290,000 บำท บริ ษทั ได้ยกเลิก
สัญญำตั้งแต่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป
31.2

เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2555 บริ ษทั ทำสัญญำกับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน โซลำริ ส จำกัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยจะเป็ นผูบ้ ริ หำรกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญำมีอำยุ
1 ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 17 ตุ ล ำคม 2556 และต่ อ สั ญ ญำอัต โนมัติ ค รำวละหนึ่ งปี บริ ษ ัท ต้อ งจ่ ำ ย
ค่ำตอบแทนในอัตรำที่ ตกลงกันตำมสัญญำในอัตรำร้ อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน

31.3

เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2556 บริ ษทั ทำสัญญำกับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด สำหรับกำร
ให้บริ กำรบทวิเครำะห์ กบั ลู กค้ำต่ำงประเทศ สัญญำมีอำยุ 2 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษำยน 2558
และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ำยหนึ่ งบอกเลิกสัญญำล่วงหน้ำ โดยบริ ษทั
ได้รับค่ำบริ กำรเดือนละ 250,000 บำท
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31.4

เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2559 บริ ษทั ทำสัญญำกับ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited
เพื่อให้บริ ษทั ดังกล่ำวทำหน้ำที่ เป็ นที่ปรึ กษำด้ำนกำรลงทุน นำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ และ
กำรค้ำหลัก ทรั พ ย์ ทั้งที่ เป็ นหลัก ทรั พ ย์ที่ ซ้ื อขำยในตลำดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศเมี ย นมำร์
(Yangon Stock Exchange หรื อ YSX) และหลัก ทรั พ ย์น อกตลำดหลัก ทรั พ ย์ (OTC) สั ญ ญำ
มีอำยุ 2 ปี และสำมำรถขยำยเวลำออกไปได้ตำมกำรตกลงของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำย โดยที่บริ ษทั
ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนในอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ

รำยกำรกับคู่สัญญำทำงธุ รกิจอื่น ๆ
31.5 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำ
เช่ ำระยะยำวส ำหรั บ อำคำร อุ ป กรณ์ ส ำนัก งำน และยำนพำหนะ ซึ่ งจะต้อ งจ่ ำ ยค่ ำเช่ ำ และ
ค่ำบริ กำรในอนำคตดังต่อไปนี้

ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
2559
2558
3.4
3.3
5.3
7.0
8.7
10.3

(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
2559
2558
2.3
2.3
3.6
4.7
5.9
7.0

31.6

เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2557 บริ ษทั ทำสัญญำกับบริ ษทั Mac Capital Advisors Limited เพื่อให้บริ ษทั
ดังกล่ำวหำลู กค้ำเพื่อรับบริ กำรที่ ปรึ กษำทำงด้ำนกำรเงิ นกับบริ ษทั สัญญำสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2559 โดยบริ ษทั จะต้องจ่ำยค่ำตอบแทนเป็ นอัตรำร้อยละของรำยได้ค่ำธรรมเนี ยมที่บริ ษทั ได้รับ
จำกลูกค้ำให้แก่บริ ษทั ดังกล่ำว

31.7

ณ วันที่ 30 มิ ถุนำยน 2559 บริ ษ ทั มีภำระผูกพันตำมสัญญำลงทุนในหุ ้น สำมัญของบริ ษทั ใน
ต่ำงประเทศแห่ งหนึ่ งมูลค่ำ 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐ โดยที่บริ ษทั ดังกล่ำวเรี ยกชำระเงิ นลงทุน
บำงส่ ว นแล้วจ ำนวน 700,000 เหรี ย ญสหรั ฐ คงเหลื อ ภำระที่ บ ริ ษ ัท ต้อ งช ำระเงิ น ลงทุ น อี ก
จ ำนวน 300,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ทั้ง นี้ บริ ษัท ได้ ช ำระเงิ น ลงทุ น ส่ ว นที่ เหลื อ แล้ ว เมื่ อ วัน ที่
6 กรกฎำคม 2559

- 56 -

32. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนธุรกิจหรื อภูมิศำสตร์
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนทำงธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำหรับสำหรับงวดสำมเดือน
และงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)

รำยได้จำกภำยนอก
รำยได้จำกระหว่ำงส่วนงำน
รำยได้ท้ งั สิ้น
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
กำไรจำกกำรโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำรและบริ หำร
ภำษีเงินได้ – ค่ำใช้จ่ำย
กำไรสุ ทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
15,269
15,269
15,269

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ธุรกิจ
ธุรกิจ
กำรตัด
หลักทรัพย์
กำรลงทุน
รำยกำรบัญชี
จัดกำรกองทุน
และอื่นๆ
ระหว่ ำงกัน
28,986
21,672
28,986
21,672
10,826
21,672
-

งบกำรเงินรวม
65,927
65,927
47,767
3,792
14
2,439
(20,311)
(3,761)
29,940
(หน่ วย : พันบำท)

รำยได้จำกภำยนอก
รำยได้จำกระหว่ำงส่วนงำน
รำยได้ท้ งั สิ้น
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
กำไรจำกกำรโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำรและบริ หำร
ภำษีเงินได้ - รำยได้
กำไรสุ ทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
24,216
24,216
24,216

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
ธุรกิจ
ธุรกิจ
กำรตัด
หลักทรัพย์
กำรลงทุน
รำยกำรบัญชี
จัดกำรกองทุน
และอื่นๆ
ระหว่ ำงกัน
27,980
17,486
27,980
17,486
10,048
17,486
-

งบกำรเงินรวม
69,682
69,682
51,750
1,930
14
888
(18,400)
4,043
40,225
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(หน่ วย : พันบำท)

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
23,869
23,869
23,869

รำยได้จำกภำยนอก
รำยได้จำกระหว่ำงส่วนงำน
รำยได้ท้ งั สิ้น
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
กำไรจำกกำรโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำรและบริ หำร
ภำษีเงินได้ - ค่ำใช้จ่ำย
กำไรสุ ทธิ

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ธุรกิจ
ธุรกิจ
กำรตัด
หลักทรัพย์
กำรลงทุน
รำยกำรบัญชี
จัดกำรกองทุน
และอื่นๆ
ระหว่ ำงกัน
57,352
43,439
57,352
43,439
17,047
43,439
-

งบกำรเงินรวม
124,660
124,660
84,355
12,963
28
3,275
(40,631)
(9,677)
50,313
(หน่ วย : พันบำท)

รำยได้จำกภำยนอก
รำยได้จำกระหว่ำงส่วนงำน
รำยได้ท้ งั สิ้น
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
กำไรจำกกำรโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำรและบริ หำร
ภำษีเงินได้ – รำยได้
กำไรสุ ทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
60,433
60,433
60,433

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2558
ธุรกิจ
ธุรกิจ
กำรตัด
หลักทรัพย์
กำรลงทุน
รำยกำรบัญชี
จัดกำรกองทุน
และอื่นๆ
ระหว่ ำงกัน
54,034
(5,766)
54,034
(5,766)
18,521
(5,766)
-

งบกำรเงินรวม
108,701
108,701
73,188
3,458
28
1,765
(30,691)
7,884
55,632

สิ นทรัพย์ของส่ วนงำนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และ 31 ธันวำคม 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)
ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน

ธุรกิจกำรลงทุน
และอื่นๆ

ธุรกิจบริหำร
สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์
ทีไ่ ม่ ได้ ปันส่ วน

งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์ ของส่ วนงำน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559

1,356,409

110,326

1,403,818

24,669

291,397

3,186,619

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

1,340,037

98,706

1,575,003

25,011

461,957

3,500,714
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33. กำรบริหำรควำมเสี่ ยง
33.1 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
บริ ษทั
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2549 เรื่ อง “กำร
ดำรงเงิ นกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ” กำหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดำรงเงิ นกองทุนสภำพคล่อง
สุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทำกำรใดๆ ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 ล้ำนบำท และไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำประเภทตัวแทนซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ บริ ษทั ต้องดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ เมื่อ
สิ้ นวันท ำกำรใดๆ ไม่ น้อ ยกว่ำ 25 ล้ำ นบำทและไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 7 ของหนี้ สิ น ทั่วไปและ
ทรั พย์สินที่ ตอ้ งวำงเป็ นประกัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้หยุดกำรประกอบธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำประเภทดังกล่ำว และได้มีหนังสื อแจ้งควำมประสงค์ดงั กล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ว ให้บริ ษทั ดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวัน
ทำกำรใดๆ ตำมที่กำหนดในวรรคที่หนึ่งแทน
นอกจำกนี้ ตำมข้อบังคับสมำชิ กของสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“สำนักหักบัญชี ”)
หมวด 300 “สมำชิก” เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพำะของสมำชิกสำมัญ” กำหนดให้สมำชิกสำมัญต้องมี
ส่ วนของเจ้ำของ ไม่น้อยกว่ำ 100 ล้ำนบำท สำหรับสมำชิ กที่ ทำธุ รกรรมเฉพำะกำรซื้ อขำยใน
ตลำดอนุพนั ธ์
อย่ำ งไรก็ ต ำม ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2559 และวัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 บริ ษ ัท ไม่ ต้อ งด ำรง
เงิ นกองทุ นสภำพคล่ องสุ ท ธิ และส่ วนของเจ้ำของตำมเกณฑ์ ดงั กล่ ำว เนื่ องจำกบริ ษ ทั ได้รับ
อนุ ญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบ
ธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเป็ นกำรชัว่ ครำว (ดูหมำยเหตุขอ้ 1)
ทั้งนี้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กข.7/2551 เรื่ อง กำร
กำหนดทุนจดทะเบียนซึ่ งชำระแล้วของบริ ษทั หลักทรัพย์ กำหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับ
ใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึ ง
บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำย
หลักทรัพย์อนั เป็ นตรำสำรแห่งหนี้ หรื อกำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน มี
ทุนจดทะเบี ยนซึ่ งชำระแล้วไม่น้อยกว่ำ 500 ล้ำนบำทตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2555 เป็ นต้นไป
โดยบริ ษทั ได้ดำเนินกำรเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดดังกล่ำวแล้ว
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ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภำคม 2556 บริ ษทั ได้รับอนุ ญำตให้ประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทกำร
เป็ นที่ ปรึ กษำกำรลงทุ น โดยบริ ษ ทั ต้องดำรงหลักประกันหรื อสิ นทรั พย์สภำพคล่ องอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ งหรื อทั้งสองอย่ำงรวมกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์และตลำด
หลัก ทรัพ ย์ ที่ กธ.4/2557 เรื่ อง กำรดำรงเงิ นกองทุ นของผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ ได้รับ ใบอนุ ญ ำต
เฉพำะบำงประเภทธุ รกิจ
อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 บริ ษทั สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้สูงกว่ำ
เกณฑ์ดงั กล่ำว
บริ ษทั ย่อย
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พ ย์และตลำดหลักทรั พย์ที่ กน.20/2552 เรื่ อง “กำร
ดำรงควำมเพี ยงพอของเงิ นกองทุ นของบริ ษ ทั จัดกำร” ก ำหนดให้บ ริ ษ ทั จัดกำรกองทุ นรวม
บริ ษทั จัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล ซึ่ งจัดกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและบริ ษทั จัดกำรกองทุนส่ วน
บุคคลซึ่ งไม่ได้จดั กำรกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พ ดำรงส่ วนของเจ้ำของไม่ต่ ำกว่ำ 20 ล้ำนบำท 20
ล้ำนบำท และ 10 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ที่ ทน.42/2552 เรื่ อง “กำรทำประกันภัยควำมรับผิดของบริ ษทั จัดกำรและข้อกำหนด
ส ำหรั บ บริ ษ ัท จัด กำรในกำรด ำรงควำมเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ” ก ำหนดให้ บ ริ ษ ัท จัด กำร
กองทุนรวม บริ ษทั จัดกำรกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งจัดกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ และบริ ษทั จัดกำร
กองทุนส่ วนบุคคล ซึ่ งไม่ได้จดั กำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีระดับเตือนภัยอยูท่ ี่ 30 ล้ำนบำท 30
ล้ำนบำท และ 15 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในกรณี ที่บริ ษทั ย่อยไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนในระดับ
เตื อ นภัย ได้ ต ำมที่ ก ำหนด บริ ษ ัท ย่ อ ยจะต้อ งรำยงำนต่ อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งแผนปรับปรุ งเพื่อให้มีส่วนของเจ้ำของไม่ต่ำกว่ำระดับ
เตือนภัยดังกล่ำว
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2559 ส่ ว นของผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ย่อ ยมี จ ำนวน 101.73 ล้ำนบำท ซึ่ ง
เป็ นไปตำมเกณฑ์ ที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
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วันที่ ที่ครบกำหนดของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นนับจำก ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และวันที่ 31
ธันวำคม 2558 มีดงั นี้

เมื่อ
ทวงถำม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
รวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ ืมอื่น
รวม

(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ภำยใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กำหนด ด้ อยคุณภำพ รวม

205
205

26
10
918
954

50
50

27
27

459
459

-

-

17
642
659

-

-

-

-

63
63

205
76
73
1,404
1,758
17
642
659

(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ภำยใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กำหนด ด้ อยคุณภำพ

รวม

405
405

26
8
1,035
1,069

52
84
136

27
27

429
429

63
63

405
78
71
1,575
2,129

-

8
970
978

-

-

-

-

8
970
978

เมื่อ
ทวงถำม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
รวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ ืมอื่น
รวม
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(หน่ วย : ล้ ำนบำท)

เมื่อ
ทวงถำม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
รวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ ืมอื่น
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ภำยใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กำหนด ด้ อยคุณภำพ

136
136

10
918
928

50
50

27
27

453
453

-

-

17
642
659

-

-

-

-

63
63

รวม
136
50
73
1,398
1,657
17
642
659

(หน่ วย : ล้ ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ภำยใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กำหนด ด้ อยคุณภำพ

รวม

344
344

8
1,035
1,043

52
84
136

27
27

426
426

63
63

344
52
71
1,572
2,039

-

8
970
978

-

-

-

-

8
970
978

เมื่อ
ทวงถำม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุ ทธิ
รวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ ืมอื่น
รวม

33.2

ควำมเสี่ ยงที่สำคัญของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิ ถุ นำยน 2559 และวันที่ 31 ธั นวำคม 2558 บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่ อยไม่ มี กำรซื้ อขำย
เครื่ องมือทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินที่เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์
เพื่อกำรเก็งกำไรหรื อเพื่อกำรค้ำ
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33.2.1

ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ย งจำกอัต รำดอกเบี้ ย คื อ ควำมเสี่ ย งที่ มู ล ค่ ำ ของเครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น จะ
เปลี่ ยนแปลงไป เนื่ องจำกกำรเปลี่ ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่ งมีผลกระทบต่อผล
กำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(หน่ วย : ล้ ำนบำท)

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุทธิ
รวม
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ระยะเวลำคงเหลือก่ อนครบกำหนดของสัญญำ
หรื อก่ อนกำหนดอัตรำใหม่
น้ อยกว่ำ
มำกกว่ำ
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภำพ

อัตรำดอกเบีย้
ลอยตัว

เมื่อ
ทวงถำม

167
167

-

26
10
918
954

50
27
77

-

-

17
642
659

-

-

-

อัตรำดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตรำลอยตัว อัตรำคงที่

ไม่ มี
ดอกเบีย้

รวม

63
63

38
459
497

205
76
73
1,404
1,758

-

-

17
642
659

-

0.30 – 1.70
1.60 – 13.00

3.40 – 3.50

(หน่ วย : ล้ ำนบำท)

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุทธิ
รวม
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ระยะเวลำคงเหลือก่ อนครบกำหนดของสัญญำ
หรื อก่ อนกำหนดอัตรำใหม่
น้ อยกว่ำ
มำกกว่ำ
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภำพ

อัตรำดอกเบีย้
ลอยตัว

เมื่อ
ทวงถำม

368
368

-

26
8
1,035
1,069

52
84
136

-

-

8
970
978

-

-

ไม่ มี
ดอกเบีย้

รวม

27
27

63
63

429
466

405
78
71
1,575
2,129

-

-

-

8
970
978

-
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อัตรำดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตรำลอยตัว อัตรำคงที่

-

0.38 - 1.10
0.90 - 13.00
-

-

-

-

-

3.40 - 3.60

- 63 (หน่ วย : ล้ ำนบำท)

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุทธิ
รวม
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ระยะเวลำคงเหลือก่ อนครบกำหนดของสัญญำ
หรื อก่ อนกำหนดอัตรำใหม่
น้ อยกว่ำ
มำกกว่ำ
ลูกหนี้
ไม่ มี
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภำพ ดอกเบีย้

อัตรำดอกเบีย้
ลอยตัว

เมื่อ
ทวงถำม

104
104

-

10
918
928

50
27
77

-

-

17
642
659

-

-

-

-

อัตรำดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตรำลอยตัว อัตรำคงที่
รวม

63
63

32
453
485

136
50
73
1,398
1,657

-

-

17
642
659

-

0.30 – 1.70
13.00

3.40 - 3.50

(หน่ วย : ล้ ำนบำท)

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน - สุทธิ
รวม
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ระยะเวลำคงเหลือก่ อนครบกำหนดของสัญญำ
หรื อก่ อนกำหนดอัตรำใหม่
น้ อยกว่ำ
มำกกว่ำ
ลูกหนี้
ไม่ มี
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภำพ ดอกเบีย้

อัตรำดอกเบีย้
ลอยตัว

เมื่อ
ทวงถำม

315
315

-

8
1,035
1,043

52
84
136

27
27

-

-

8
970
978

-

-

-

อัตรำดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตรำลอยตัว อัตรำคงที่
รวม

-

29

63
63

-

426
455

344
52
71
1,572
2,039

-

-

8
970
978

0.38 - 1.10
-

-

0.90 - 13.00
-

-

3.40 - 3.60
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อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเฉลี่ยของบริ ษทั สำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงินชนิดที่มี
ดอกเบี้ยแสดงไว้ในตำรำงต่อไปนี้

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ
อัตรำผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)
236,437,746
76,419,336
1,000,181,909
13,171,298
8,619,227
723,333,333

1,080,830
3,453,110
27,603,010
13,201,979

0.91
9.04
5.52
3.65

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ
อัตรำผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

225,656,562
85,654,955
804,460,190
15,044,156

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น

7,573,284
496,250,000

1,859,297
4,659,397
51,395,648
16,825,845

0.82
5.44
6.39
3.39
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(หน่ วย : บำท)

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ
อัตรำผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)
177,201,132
50,787,124
1,000,181,909
13,171,298
8,619,227
723,333,333

940,269
3,187,154
27,603,010
13,201,979

1.06
12.55
5.52
3.65

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ
อัตรำผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

172,788,782
63,816,069
804,460,190
15,044,156

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น

7,573,284
496,250,000

1,738,317
4,110,505
51,395,648
16,825,845

1.01
6.44
6.39
3.39

33.2.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ คือ ควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับควำมเสี ยหำยอันสื บ
เนื่ องมำจำกกำรที่ คู่สัญญำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ ตำมภำระผูกพัน
ที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทำงกำรเงินได้ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้มี
ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับกำรกระจุกตัวมำกและมูลค่ำสู งสุ ดของควำมเสี่ ยงคือมูลค่ำตำมบัญชี ของ
เครื่ องมือทำงกำรเงินหักด้วยสำรองเผือ่ ขำดทุนตำมที่แสดงไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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33.2.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ ย งด้ำนอัตรำแลกเปลี่ ยน คื อ ควำมเสี่ ย งที่ มูล ค่ ำของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นจะ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษ ัท อำจจะได้รับ ผลกระทบจำกอัต รำแลกเปลี่ ย นที่ เปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ งเกิ ด จำก
สิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศในส่ วนที่ไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ ยง
บริ ษ ทั มี ยอดคงเหลื อของสิ นทรั พย์เป็ นสกุลเงิ นต่ ำงประเทศ ณ วันที่ 30 มิ ถุ นำยน 2559
ซึ่ งบริ ษทั มิได้ใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนดังนี้
สินทรัพย์

บัตรเงินฝำก
หุน้ สำมัญ
EDL-GEN
AMC III

สกุลเงิน

จำนวนเงิน

ดอง เวียดนำม

(’000)
32,000,000

อัตรำแลกเปลีย่ น
(บำทต่ อหน่ วยเงินตรำต่ ำงประเทศ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
0.0016

8,325,774

0.0043

700

34.9233

กีบ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตย
ประชำชนลำว
ดอลลำร์
สหรัฐอเมริ กำ

33.2.4 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำวะตลำด
บริ ษ ทั มี ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำวะตลำดที่ เกิ ดจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพ ย์ ซึ่ ง
อำจจะมีผลทำให้มูลค่ำเงินลงทุนของบริ ษทั ลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั
ได้มีกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำวะตลำดให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดให้มี
หน่ วยงำนในกำรติดตำมและควบคุ มควำมเสี่ ยงให้เป็ นไปตำมที่นโยบำยของบริ ษ ทั
กำหนดไว้
33.2.5 มูลค่ำยุติธรรม
ในกำรเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมู ลค่ำยุติธรรม ดังนั้นมู ลค่ำ
ยุติธรรมที่ประมำณขึ้นที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นนี้ จึงไม่จำเป็ นต้องบ่งชี้ ถึง
จำนวนเงินซึ่ งเกิดขึ้นจริ งในตลำดแลกเปลี่ยนในปั จจุบนั กำรใช้ขอ้ สมมติฐำนทำงกำรตลำด
และ/หรื อวิธีกำรประมำณที่แตกต่ำงกันอำจมีผลกระทบที่มีสำระสำคัญต่อมูลค่ำยุติธรรมที่
ประมำณขึ้นบริ ษทั ใช้วธิ ี กำรและข้อสมมติฐำนดังต่อไปนี้ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของ
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
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33.2.5.1 รำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ วดั มู ลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้ สินทำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำร
วัดมู ลค่ำด้วยมู ลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนโดยตำรำงต่อไปนี้ แสดงถึ ง
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้สินทำงกำรเงิน
ดังกล่ำว
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน/
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

มูลค่ ำยุตธิ รรม
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
2559
2558

ลำดับชั้นมูลค่ ำ
ยุตธิ รรม

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ และข้ อมูลทีใ่ ช้
ในกำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม

รำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ วันสิ้นทำกำรสุ ดท้ำยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนำคตประมำณจำกอัตรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำ ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
อัตรำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำ
สำรหนี้ไทย ณ วันสิ้นทำกำรสุ ดท้ำยของรอบ
ระยะเวลำรำยงำน

86,767,324

91,221,379

ลำดับ 1

917,287,333

1,035,136,881

ลำดับ 2

ตรำสำรหนี้ - หุ น้ กูภ้ ำคเอกชน

27,363,022

110,951,859

ลำดับ 2

หลักทรัพย์เผื่อขำย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

81,224,694

61,607,128

ลำดับ 1

ตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน

รำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ วันสิ้นทำกำรสุ ดท้ำยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
หน่ วย : บำท

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน/
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ ำยุตธิ รรม
ลำดับชั้นมูลค่ ำ
30 มิถุนำยน
31 ธันวำคม
ยุตธิ รรม
2559
2558

80,882,074

87,790,879

ลำดับ 1

917,287,333

1,035,136,881

ลำดับ 2

ตรำสำรหนี้ - หุ น้ กูภ้ ำคเอกชน

27,363,022

110,951,859

ลำดับ 2

หลักทรัพย์เผื่อขำย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

81,224,694

61,607,128

ลำดับ 1

ตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ และข้ อมูลทีใ่ ช้
ในกำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม

รำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ วันสิ้นทำกำรสุ ดท้ำยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนำคตประมำณจำกอัตรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำ ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
อัตรำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำ
สำรหนี้ไทย ณ วันสิ้นทำกำรสุ ดท้ำยของรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
รำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ วันสิ้นทำกำรสุ ดท้ำยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ

- 68 -

33.2.5.2 เครื่ องมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมและลำดับชั้นมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ลำดับชั้นมูลค่ ำ
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลที่ใช้ ในกำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

204,975,641

204,975,641

3

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน

75,892,896

78,346,553

3

ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ

14,633,898

14,633,898

3

291,175,792

291,175,792

3

16,775,206

16,775,206

3

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ

641,781,364

641,781,364

3

มูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุ้นทุน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ที่ลงทุน

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ลำดับชั้นมูลค่ ำ
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลที่ใช้ ในกำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

404,702,084

404,702,084

3

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน

77,631,063

77,490,406

3

ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ

11,570,101

11,570,101

3

276,085,876

276,085,876

3

มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ที่ลงทุน

8,493,954

8,493,954

3

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ

969,504,592

969,504,592

3

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุ้นทุน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
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หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559
ลำดับชั้นมูลค่ ำ
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลที่ใช้ ในกำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

136,437,528

136,437,528

3

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน

50,193,501

52,647,158

3

ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ

14,633,898

14,633,898

3

291,175,792

291,175,792

3

มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ที่ลงทุน

16,775,206

16,775,206

3

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ

641,781,364

641,781,364

3

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุ้นทุน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ลำดับชั้นมูลค่ ำ
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุติธรรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลที่ใช้ ในกำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

343,844,697

343,844,697

3

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน

52,074,041

51,933,384

3

ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ

11,570,101

11,570,101

3

276,085,876

276,085,876

3

มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ที่ลงทุน

8,493,954

8,493,954

3

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ

969,504,592

969,504,592

3

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุ้นทุน
หนี้ สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
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34. กำรโอนธุรกิจ
เมื่ อวันที่ 1 พฤษภำคม 2552 บริ ษ ทั ได้โอนธุ รกิ จและลู กหนี้ ธุ รกิ จหลักทรั พย์ประเภทบัญชี มำร์ จิ้นให้แก่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตำมแผนร่ วมลงทุ นกับธนำคำรกรุ งไทย
จำกัด (มหำชน) ในกำรพัฒนำธุ รกิ จหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ได้รับค่ำตอบแทนสำหรับกำรโอนธุ รกิ จ
รวมเป็ นจำนวนเงิน 500 ล้ำนบำท เมื่ อสิ้ นสุ ดปี 2554 บริ ษทั รับรู ้ ค่ำตอบแทนสำหรับกำรโอนธุ รกิ จครบทั้ง
500 ล้ำนบำท เนื่ องจำกบริ ษ ทั ร่ วมสำมำรถท ำกำไรก่ อนหักดอกเบี้ ย ภำษี ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย
(“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ
บริ ษ ั ท รั บ รู ้ ก ำไรจำกกำรโอนธุ รกิ จให้ แก่ บ ริ ษัท ร่ วมในงบกำรเงิ น รวมตำมสั ดส่ วนกำรถื อหุ ้ น ของ
บุคคลภำยนอกในบริ ษทั ร่ วม โดยส่ วนที่เหลื อแสดงเป็ น “กำไรจำกกำรโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้ ”
ทั้งนี้ บริ ษ ัทจะรั บรู ้ “ก ำไรจำกกำรโอนธุ รกิ จให้ แก่ บริ ษ ัทร่ วมรอรับรู ้ ” ดังกล่ ำวเป็ นรำยได้ เมื่ อบริ ษ ัทมี
สั ดส่ วนเงิ นลงทุ นในบริ ษ ัทร่ วมลดลง และเมื่ อบริ ษ ัทร่ วมค ำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำหรื อมี กำรขำยสิ นทรั พย์
ที่รับโอนจำกบริ ษทั ออกไปให้กบั บุคคลภำยนอก
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 บริ ษทั รับรู ้กำไรจำกกำรโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั
ร่ วมเพิ่มเติมเป็ นจำนวนเงิน 0.01 ล้ำนบำท และ 0.01 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
สำหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2559 และ 2558 บริ ษ ทั รั บรู ้ กำไรจำกกำรโอนธุ รกิ จให้แก่
บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติมเป็ นจำนวนเงิน 0.03 ล้ำนบำท และ 0.03 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 30 มิ ถุ นำยน 2559 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ก ำไรจำกกำรโอนธุ รกิ จให้ แก่ บริ ษ ัทร่ วมรอรั บรู ้
คงเหลือเป็ นจำนวนเงิน 148.37 ล้ำนบำท และ 148.40 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
35. กำรอนุมัติให้ ออกงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบกำรเงินจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 26 สิ งหำคม 2559

