
 

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิแบบย่อ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2559 
 “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

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

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 

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

บริษทัมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1.  บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน โซลาริส จาํกัด  ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจประเภทการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

2.  บริษทับริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกัด ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อ
ประกอบธุรกิจประเภทรับซ้ือ รับโอน รับจา้งบริหาร สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงิน หรือ 
สินทรัพยข์องสถาบนัการเงินท่ีถูกระงบัการดาํเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการ
ธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนถึงหลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้นเพื่อ
นาํไปบริหารพฒันาหรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสาํนกังานใหญ่แห่งเดียว  
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เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่บริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 
ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกัน และบริษทัได้หยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสืออนุมัติของ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.701/2552 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บอนุญาตให้
ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556               
ตามหนังสืออนุมติัของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.474/2554   
ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริษทัไดย้ืน่ขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยู่แลว้ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามหลงัสือท่ี กลต. บธ. 994/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 โดยเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 

นอกจากน้ีบริษทัไดรั้บอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเร่ิมประกอบธุรกิจนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ไปจนถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามหนังสืออนุมัติของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี บสช.0020/2558          
ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2558   

ในปัจจุบนัธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์             
ท่ีไม่เป็นการแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพยเ์คที ซีมิโก ้จาํกดั 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 
2.1 บริษทัจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

“งบการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และตาม
ประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กลต.”) ท่ี สธ/ข/น. 
53/2553 ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2553 เร่ือง “แบบงบการเงินสาํหรับบริษทัหลกัทรัพย”์ 

2.2 สาํหรับงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
ซ่ึงนํามาแสดงเปรียบเทียบ ได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีส้ินสุด              
วนัเดียวกนั ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  

นอกจากน้ี งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และ          
งบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ท่ีแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีแลว้ 
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งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ไดร้วมรายการของบริษทั  บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั และบริษทับริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั ส่วนงบการเงิน
รวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ได้รวมรายการของบริษัทและบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนโซลาริส จาํกดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 100 ในบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่ง
โดยไดต้ดัรายการระหวา่งกนั และยอดคงเหลือท่ีเป็นสาระสาํคญัระหวา่งกนัออกแลว้ 

นอกจากนั้น งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ยงัไดร้วม
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ซ่ึงไดม้าจากงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั และบริษทั
บีคอน ออฟชอร์ จาํกดั 

นอกจากนั้นสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559  บริษทัมีเงินลงทุนในตัว๋แลกเงินของ 
บริษทั พระโขนงแลนด์ จาํกดั จาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท ผูถื้อหุ้นของบริษทัดงักล่าวไดท้าํสัญญา
จาํนาํหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทัเป็นหลกัประกนัและบริษทัไดรั้บหุน้บุริมสิทธิซ่ึงมีสิทธิในการ
ออกเสียงร่วมกนักบัผูถื้อหุน้สามญัเพื่อการควบคุมร่วมกนัในการดาํเนินงานเก่ียวกบัสินทรัพยข์อง
บริษทั พระโขนงแลนด ์จาํกดั ทั้งน้ีบริษทัไดส่้งผูแ้ทนเขา้ไปเป็นกรรมการโดยมีอาํนาจร่วมกนัใน
การทาํธุรกรรมเก่ียวกบัสินทรัพยใ์นบริษทัดงักล่าว  

ภายหลงัจากบริษทัได้รับชาํระหน้ีตามตัว๋แลกเงินครบถว้นตามเง่ือนไขแลว้ บริษทัจะดาํเนิน              
การถอนจาํนาํหุ้นสามญัโอนหุ้นบุริมสิทธิท่ีบริษทัถือครองคืนแก่บริษทัพระโขนงแลนด์ จาํกดั 
และยกเลิกการแต่งตั้งผูแ้ทนของบริษทัในการเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัดงักล่าว ซ่ึงเป็นการ
เสร็จส้ินการทาํธุรกรรมดงักล่าว 

2.3 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินท่ีไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
มิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวในงบการเงิน
ระหว่างกาล ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลดงักล่าวขา้งตน้จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

ผลการดาํเนินงานสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีให้เห็นการ
คาดการณ์ผลการดาํเนินงานเตม็ปี 
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2.4  ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจ

ของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและการตั้งขอ้สมมติฐานหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินงวด รวมทั้งการแสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้่าการ
ประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาอยา่งสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึน
จริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสาํหรับ
รอบบญัชีปัจจุบนั 

3.1 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
ดงัต่อไปน้ี 
มาตรฐานการบัญชี   

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)       การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558)       สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)       งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558)       นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด   
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558)     สัญญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558)     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558)     รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)     ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)     ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558)     การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558)     เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
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มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)  

ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558)    การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558)    กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
ฉบบัท่ี 41  เกษตรกรรม 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2558) การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
  

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
 กบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ 
 ของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2558) รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
ฉบบัท่ี 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ  
 และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง 
 สภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) 
 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
 และปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี 
 ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
  
แนวปฏิบัตทิางบัญชี  
แนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการวดัมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพ่ือการใหผ้ลิตผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 
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ผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาเร่ิมถือปฏิบัติกับ            
งบการเงินเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ปัจจุบนัผูบ้ริหารอยูร่ะหว่าง
การประเมินผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดท่ีเร่ิมถือปฎิบติั 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ี มีความสอดคลอ้ง
กบัการปฏิบติัในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณในสาระสาํคญั
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

5. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋เงินระยะสั้นท่ีมีอาย ุ     
   ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 391,000,457 425,456,071 208,855,623 356,213,304 
หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ *   (137,343,902) (20,753,987) (12,340,902) (12,368,607) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 253,656,555 404,702,084 196,514,721 343,844,697 

(*  ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินและตัว๋สัญญาใชเ้งิน   
ในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมจาํนวน 137.34 ลา้นบาท และ 20.75  ลา้นบาท ตามลาํดบั 
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 12.34 ลา้นบาท และ 12.37 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทั               
ตอ้งส่งคืนเม่ือลูกคา้ทวงถาม 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีเงินสดจาํนวน
475 บญัชี และ 493 บญัชี ตามลาํดบั ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 
ยงัไม่ไดน้าํส่งสญัญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดยลูกคา้ดงักล่าว
มีเงินฝากเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 4.51 ลา้นบาท และ 4.54  ลา้นบาท ตามลาํดับ และหุ้นมูลค่า 
127.76 ลา้นบาท และ 114.59  ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม เม่ือลูกคา้ดงักล่าวไดน้าํส่งสัญญาเปิด
บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั แลว้ บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นของลูกคา้
รายท่ีนาํส่งสญัญากลบัไปฝากยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดัต่อไป 

6. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ - สุทธิ 
บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2559 2558 
 บาท บาท 
ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ -  7,522,841 
ลูกหน้ีอ่ืน    
ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินคดี 62,654,566  62,654,566 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 62,654,566  70,177,407 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 7) (58,607,306)  (58,607,306) 
รวม 4,047,260  11,570,101 

บริษทัไดจ้ดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์เขา้เกณฑ์การจดัชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ืองการจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย์
ท่ี กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมตามหนงัสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 
2544 ดงัน้ี 
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 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2559 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
 ลูกหนีธุ้รกจิ ค่าเผ่ือหนีส้งสัย มูลค่าลูกหนีธุ้รกจิ ลูกหนีธุ้รกจิ ค่าเผ่ือหนีส้งสัย มูลค่าลูกหนีธุ้รกจิ 
 หลกัทรัพย์ จะสูญที่ตั้ง หลกัทรัพย์และ หลกัทรัพย์ จะสูญที่ตั้ง หลกัทรัพย์และ 
 และดอกเบีย้ค้างรับ โดยบริษทั ดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ และดอกเบีย้ค้างรับ โดยบริษทั ดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 

มูลหน้ีจดัชั้นปกติ - - - 7,522,841 - 7,522,841 
มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากวา่       
มาตรฐาน 4,047,260 - 4,047,260 4,047,260 - 4,047,260 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสยั 58,607,306 (58,607,306) - 58,607,306 (58,607,306) - 
รวม 62,654,566 (58,607,306) 4,047,260 70,177,407 (58,607,306) 11,570,101 

มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ) 
แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558 
 บาท  บาท 

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

รวม 62,654,566 62,654,566 

7. ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558 
 บาท  บาท 

ยอดตน้งวด 607,306 909,133 
หน้ีสงสัยจะสูญ  -  98,173 
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 607,306 607,306 
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8. เงินลงทุน - สุทธิ 

8.1 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี 
 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 

 ราคาตามบญัชี  ยุติธรรม  ราคาตามบญัชี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 82,539,022 78,735,352 103,433,284 91,221,379 
ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 25,419,316 27,163,643 108,934,028 110,951,859 
ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 909,569,536 934,885,064 1,024,932,944 1,035,136,881 

รวม 1,017,527,874 1,040,784,059 1,237,300,256 1,237,310,119 
บวก  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 23,256,185 - 9,863 - 

รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - สุทธิ 1,040,784,059 1,040,784,059 1,237,310,119 1,237,310,119 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 76,893,631 63,639,836 76,893,631 61,607,128 
หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (13,253,795) - (15,286,503) - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 63,639,836 63,639,836 61,607,128 61,607,128 

เงินลงทุนทัว่ไป     
หุน้สามญั 342,940,014 289,913,628 330,025,014 275,955,876 
หุน้บุริมสิทธิ 130,000 130,000 130,000 130,000 

รวม 343,070,014 290,043,628 330,155,014 276,085,876 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (53,026,386) -  (54,069,138) - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 290,043,628 290,043,628 276,085,876 276,085,876 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 1,394,467,523 1,394,467,523 1,575,003,123 1,575,003,123 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 
 ราคาตามบญัชี  ยุติธรรม  ราคาตามบญัชี  ยุติธรรม 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์ 77,023,483 73,189,702 99,630,991 87,790,879 

จดทะเบียน     
ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 25,419,316 27,163,643 108,934,028 110,951,859 
ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 909,569,536 934,885,064 1,024,932,944 1,035,136,881 

รวม 1,012,012,335 1,035,238,409 1,233,497,963 1,233,879,619 
บวก ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 23,226,074 - 381,656 - 
รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - สุทธิ 1,035,238,409 1,035,238,409 1,233,879,619 1,233,879,619 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์ 76,893,631 63,639,836 76,893,631 61,607,128 
  จดทะเบียน     
หกั  ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (13,253,795) - (15,286,503) - 
รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 63,639,836 63,639,836 61,607,128 61,607,128 

เงินลงทุนทัว่ไป     
หุน้สามญั 342,940,014 289,913,628 330,025,014 275,955,876 
หุน้บุริมสิทธิ 130,000 130,000 130,000 130,000 

รวม 343,070,014 290,043,628 330,155,014 276,085,876 
หกั  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (53,026,386) -  (54,069,138) - 
รวมเงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 290,043,628 290,043,628 276,085,876 276,085,876 

รวมเงินลงทุน - สุทธิ 1,388,921,873 1,388,921,873 1,571,572,623 1,571,572,623 

8.2 กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มีนาคม วนัที ่31 มีนาคม 
 2559 2558 2559 2558 
 บาท บาท บาท บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ    
 วดัมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้ 23,246,322 (28,185,788) 22,844,418 (28,185,788) 
กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเพ่ือคา้ (2,521,065) 5,864,267 (2,521,065) 5,864,267 
รวม 20,725,257 (22,321,521)  20,323,353 (22,321,521) 
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8.3 ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มีนาคม  วนัที ่31 มีนาคม 
 2559 2558 2559 2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ดอกเบ้ีย 3,150,055 1,376,840 2,972,488 1,219,955 
เงินปันผล 6,020,817 151,310 27,866,089 141,646,070 
รวม 9,170,872 1,528,150 30,838,577 142,866,025 

8.4 ส่วนเกิน (ตํ่ากวา่) ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายท่ีรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาตน้งวด       (6,347,606)  -        (6,347,606)  - 

เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     

- จากการปรับปรุงภาษีเงินได ้     

  รอการตดับญัชี (406,541) 1,586,901 (406,541) 1,586,901 

- จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 2,032,708  (7,934,507) 2,032,708 (7,934,507) 
ยอดคงเหลือปลายงวด (4,721,439) (6,347,606) (4,721,439)  (6,347,606) 

8.5 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 มีนาคม 2559  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผ่ือ ราคาทุน/ มูลค่า ค่าเผ่ือ 
 ราคาตามบัญชี ยุตธิรรม การด้อยค่า ราคาตามบัญชี ยุตธิรรม การด้อยค่า 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
หุน้สามญั 7,808 835 6,973 7,808 835 6,973 
 7,808 835 6,973 7,808 835 6,973 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ 

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษัทจาํกัดตามกฎหมายไทยและประกอบ
กิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่
  ทีล่งทุน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2559 2558 2559 2558 2559  2558  2559  2558 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทร่วม              
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 2,138 2,138 49.71 49.71 1,244.1 1,244.1 1,314.7 1,328.5 
บริษทับีคอน ออฟชอร์ จาํกดั ธุรกิจใหบ้ริการ          
 ในอุตสาหกรรม          
 นอกชายฝ่ัง หุน้สามญั 148 148 18.70 18.70 70.0 70.0 51.2 51.2 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (70.0) (70.0) (51.2) (51.2) 
       1,244.1 1,244.1 1,314.7 1,328.5 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วธีิราคาทุน  วธีิส่วนได้เสีย 
 กจิการ หลกัทรัพย์ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที ่
  ทีล่งทุน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2559 2558 2559 2558 2559  2558  2559  2558 
   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทย่อย         
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ ใหบ้ริการจดัการ           
   กองทุน โซลาริส จาํกดั กองทุนรวม          

 กองทุนส่วนบุคคล           
 และกองทุนสาํรอง           
 เล้ียงชีพ หุน้สามญั 125.4 125.4 100.0 100.0 173.1 173.1 92.6 86.9 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ลุมพินี รับซ้ือหรือรับโอน          
 สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ          
 ของสถาบนัการเงิน หุน้สามญั 25.0 25.0 100.0 100.0 25.0 25.0 24.6 25.0 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (80.5) (86.2)  -  - 

       117.6 111.9  117.2 111.9 
บริษัทร่วม             
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สามญั 2,138 2,138 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,314.7  1,328.5 
บริษทับีคอน ออฟชอร์ จาํกดั ธุรกิจใหบ้ริการ             
 ในอุตสาหกรรม             
 นอกชายฝ่ัง หุน้สามญั 148 148 18.70 18.70 70.0  70.0  51.2  51.2 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       (70.0)  (70.0)  (51.2)  (51.2) 
       1,244.1  1,244.1  1,314.7  1,328.5 

       1,361.7 1,356.0 1,431.9 1,440.4 

สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมมีดงัต่อไปน้ี 
 ณ วนัที่ 

31 มนีาคม 

2559 

 

ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม  

2558 

 ล้านบาท  ล้านบาท 

สินทรัพยร์วม 8,532.6  6,773.6 

หน้ีสินรวม (6,092.9)  (4,299.5) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 2,439.7  2,474.1 
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 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มีนาคม 
 2559  2558 
 ล้านบาท  ล้านบาท 
รายไดร้วม 433.4 558.2 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 13.1 66.4 
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิสาํหรับงวด (3.4) 8.1 
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 21.9 141.5 

เม่ือวันท่ี  29 มกราคม  2557 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติพิ เศษอนุมัติ เพิ่มทุน                        
จดทะเบียนของบริษทัอีกจาํนวน 9,900,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 115,500,000 บาทเป็นทุน
จดทะเบียน 125,400,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,800,000 หุ้น หุ้นละ 5.50 บาท 
เพื่อจาํหน่ายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมในราคาตามมูลค่า เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการประกอบ
ธุรกิจโดยบริษทัยอ่ยไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2557 และไดจ้ดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบัสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 
2557 

เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัทาํสญัญาซ้ือหุน้ในบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยจากบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 
จาํนวน 4,550,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.48317 รวมเป็นเงิน 6,748,423.50 บาท โดยมีเง่ือนไขว่าภายใน 2 ปี 
นบัจากวนัชาํระราคาหากบริษทัสามารถจาํหน่ายหุ้นทั้งจาํนวนในบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส 
จาํกดั แก่บุคคลภายนอกในราคาต่อหุ้นหลงัหักภาษีและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) สูงกว่าราคาต่อหุ้นท่ี
บริษทัซ้ือจากบริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) บริษทัตอ้งชาํระเงินส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนของหุ้น
จาํนวน 4,550,000 หุ้นแก่บริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 
บริษทัไดซ้ื้อหุ้นดงักล่าว กบับริษทั เอฟโวลูชัน่ แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) แลว้ โดยมีส่วนต่างผลขาดทุน
จากการซ้ือหุ้นจาํนวน 5,563,540 บาท ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทัย่อยเพิ่มเป็น       
ร้อยละ 100 

ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี  31  ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีทุนชําระแล้ว 125.4 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 22,800,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5.5 บาท ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
และวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2558 บริษทั ถือหุน้ร้อยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  
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เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติใหบ้ริษทัซ้ือเงินลงทุนในหุน้สามญับริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัเพิ่ม จาํนวน 99,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 19.18 บาท  
จากผูถื้อหุ้นเดิม และในวนัท่ี 17 มิถุนายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนรับทราบการซ้ือเงินลงทุน
ในหุ้นสามญับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพิ่มอีก จาํนวน 170,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 27.60 บาท 
จากผูถื้อหุ้นเดิมส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 49.64 เป็นร้อยละ 49.71 
ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2557 บริษทัได้ทาํสัญญาลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทับีคอน ออฟชอร์ จาํกัด           
ซ่ึงประกอบธุรกิจให้บริการตรวจสอบและจาํหน่ายอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์รักษาความปลอดภยั
ให้แก่อุตสาหกรรมพาณิชยน์าวีและอุตสาหกรรมนอกชายฝ่ัง มูลค่าเงินลงทุน 60 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
หุ้นสามญัจาํนวน 2 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 19.05 ของทุน
ทั้งหมด และเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติใหบ้ริษทัซ้ือเงินลงทุนในหุ้น
สามญับริษทั บีคอน ออฟชอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัเพิ่มอีก จาํนวน 768,205 หุ้น มูลค่าหุ้นละ        
13 บาท จากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั บีคอน ออฟชอร์ จาํกดั ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 19.05 เป็นร้อยละ 21.62 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วม อย่างไรก็ตาม 
เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วมมีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้น
สามญัอีกจาํนวน 2,000,000 หุ้น จากหุ้นสามญัเดิมจาํนวน 12,806,000 หุ้นเป็นหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 
14,806,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยท่ีบริษทัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว ส่งผลให้
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัลดลงจากเดิมร้อยละ 21.62 เป็นร้อยละ 18.70 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั
ร่วมดงักล่าว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทับีคอน ออฟชอร์ จาํกดัใน          
งบการเงินเฉพาะกิจการทั้งจาํนวนเป็นเงิน 69.99 ลา้นบาท และในงบการเงินรวมทั้งจาํนวนเป็นเงิน 
51.21 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทับีคอน ออฟชอร์ จาํกดัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนและอยู่ระหว่างปรับ
โครงสร้างธุรกิจ 

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

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 216,610 216,610 216,610 216,610 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 28,169,960  29,512,066  28,169,960 29,512,066 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 353,638  312,996  -  - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้ 1,101,684  1,678,667  1,074,188  1,599,536 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 1,180,360  1,586,901  1,180,360  1,586,901 
ขาดทุนทางภาษีสะสม 13,204,903  14,567,337  -  - 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 158,600  -  158,600  - 
สินทรัพยอ่ื์น 10,357  10,357  10,357  10,357 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 22,753,176  22,756,013  -  - 
 67,149,288  70,640,947  30,810,075  32,925,470 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้ 5,811,603  2,542,644  5,778,085  2,537,872 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน -  470,490  -  470,490 
ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 881,281  848,850  656,986  632,055 
กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่สาํหรับโครงการผลประโยชน์        
 ท่ีกาํหนดไวข้องพนกังาน 32,330  32,330  -  - 
 6,725,214 3,894,314  6,435,071       3,640,417 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 60,424,074  66,746,633  24,375,004  29,285,053 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่

1 มกราคม 

 2559 

รายการทีรั่บรู้ 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

(ดูหมายเหตุข้อ 17) 

รายการทีรั่บรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัที ่

31 มนีาคม 

2559 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 216,610  -  -  216,610 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 29,512,066  (1,342,106)  -  28,169,960 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 312,996  40,642  -  353,638 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า 

เงินลงทุนเพื่อคา้ 1,678,667 

  

(576,983) 
 

 

- 
 

 

1,101,684 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
     เงินลงทุนเผือ่ขาย 1,586,901  -  (406,541)  1,180,360 

สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -  -  10,357 

ขาดทุนสะสมทางภาษีของบริษทัยอ่ย 14,567,337  (1,362,434)  -  13,204,903 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน -  158,600  -  158,600 

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 22,756,013  (2,837)  -  22,753,176 

 70,640,947  (3,085,118)  (406,541)  67,149,288 

       

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า       
     เงินลงทุนเพื่อคา้ 2,542,644  3,268,959 -  5,811,603 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 470,490  (470,490) - - 
ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ       
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 848,850  32,431 -  881,281 

กาํไรจากการวดัมูลค่าผลประโยชน์ใหม่สาํหรับ       
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวข้องพนกังาน 32,330  -  -  32,330 

 3,894,314  2,830,900 -  6,725,214 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 66,746,633 (5,916,018)  (406,541)  60,424,074 
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 งบการเงนิรวม 

 ณ วนัที ่

1 มกราคม 

 2558 

รายการทีรั่บรู้ 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

(ดูหมายเหตุข้อ 17) 

รายการทีรั่บรู้ 

ในกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัที ่

31 มนีาคม 

2558 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        

ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 216,610  -  -  216,610 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 32,378,201  -  -  32,378,201 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 233,378  36,318  -  269,696 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า 

เงินลงทุนเพื่อคา้ 169,477 

  

5,191,339 
 

 

- 
 

 

5,360,816 

สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -    10,357 

ขาดทุนสะสมทางภาษีของบริษทัยอ่ย 8,629,668  (1,797,553)  -  6,832,115 

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 22,767,392  (2,806)    22,764,586 

 64,405,083  3,427,298  -  67,832,381 

       

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี       

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า 

    เงินลงทุนเผือ่ขาย 

 

- 
 

 

- 
 

 

      1,423,571 

  

1,423,571 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า 

เงินลงทุนเพื่อคา้ 1,682,404 

  

(445,818) 

  

- 
 

 

1,236,586 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 718,850  

 

32,500 

 

- 
 

 

751,350 

 2,401,254  (413,318)         1,423,571  3,411,507 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 62,003,829 3,840,616  (1,423,571)  64,420,874 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

1 มกราคม  
2559 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 17) 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัที ่
31 มนีาคม  

2559 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 216,610 -  - 216,610 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 29,512,066    (1,342,106)  - 28,169,960 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพื่อคา้ 1,599,536  (525,348)  -  1,074,188 
เงินลงทุนเผือ่ขาย 1,586,901  -          (406,541)  1,180,360 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน -          158,600  -       158,600 
สินทรัพยอ่ื์น 10,357 -  -  10,357 
 32,925,470 (1,708,854)          (406,541) 30,810,075 

      
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า      
เงินลงทุนเพื่อคา้ 2,537,872 3,240,213  - 5,778,085 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 470,490 (470,490)  -  - 
ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ      
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 632,055  24,931  -  656,986 

 3,640,417  2,794,654  -  6,435,071 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 29,285,053  (4,503,508)          (406,541) 24,375,004 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่

1 มกราคม  
2558 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรหรือขาดทุน 
(ดูหมายเหตุข้อ 17) 

รายการทีรั่บรู้ 
ในกาํไรขาดทุน 
เบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัที ่
31 มนีาคม  

2558 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 216,610 -  - 216,610 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 32,378,201 -  - 32,378,201 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า        
เงินลงทุนเพื่อคา้ 169,477  5,191,339  -  5,360,816 

สินทรัพยอ่ื์น 10,357 -  - 10,357 
 32,774,645 5,191,339  - 37,965,984 

      
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า      
เงินลงทุนเผือ่ขาย - -  1,423,571 1,423,571 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่า      
เงินลงทุนเพื่อคา้ 1,682,404 (445,818)  - 1,236,586 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ      
สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 532,055  25,000  -  557,055 

 2,214,459  (420,818)  1,423,571  3,217,212 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 30,560,186  5,612,157  (1,423,571) 34,748,772 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 
60.19 ลา้นบาท และ 33.31 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงจะหมดอายภุายใน 5 ปี 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัย่อยไดมี้การทบทวนมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี โดยบริษทัยอ่ยรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจาํนวน 
13.30 ลา้นบาท และ 6.91ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัประมาณการวา่จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตท่ีเพียงพอต่อ
การนาํผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชน์จาํนวนเงิน 66.48 ลา้นบาท และ  34.54 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีผล
ขาดทุนสะสมทางภาษีจาํนวนเงิน 3.42  ลา้นบาท และ 44.53 ลา้นบาท ตามลาํดบั  ท่ีคาดว่าจะไม่สามารถนาํ
ผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชน์ ซ่ึงจะหมดอายภุายใน 5 ปี 
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11. สินทรัพย์อ่ืน 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม  31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559  2558 

 บาท บาท บาท บาท 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 3,072,327 1,214,030 2,851,833 1,077,356 

ค่าประกนัจ่ายล่วงหนา้ 1,021,876 129,418 81,318 129,418 

ค่าบาํรุงรักษาจ่ายล่วงหนา้ 988,991 106,065 6,918 12,122 

ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพยจ่์ายล่วงหนา้ 280,891 109,693 280,891 109,693 

ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหนา้ 2,194,222 16,345 210,002 16,345 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 283,203 431,101 147,647 98,634 

เงินมดัจาํอ่ืน 1,327,358 1,133,228 981,008 786,878 

ลูกหน้ีค่าธรรมเนียมและบริการจดัการกองทุนรวมคา้งรับ 9,631,366 8,214,995 - - 

ภาษีเงินไดร้อรับคืน 8,270,762 7,854,985 2,447,889 2,543,703 

เงินปันผลคา้งรับ 28,136,089 - 28,136,089 - 

เงินจ่ายล่วงหนา้เพือ่การลงทุนในหลกัทรัพยใ์นประเทศเมียนมาร์ 52,606,350 - 52,606,350 - 

อ่ืนๆ 430,191 881,205 387,914 763,753 

รวม 108,243,626 20,091,065 88,137,859 5,537,902 

12. เงินกู้ยืมอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีเงินกูย้มือ่ืนดงัน้ี 

  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 
  ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ีจ่ะครบกาํหนดชําระ 
 อตัราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

เงนิกู้ยืมอ่ืน           
ตัว๋แลกเงิน 3.40 - 3.50 690,052,787  -  -  690,052,787 

รวมเงินกูย้มือ่ืน   690,052,787  -  -  690,052,787 

 
  งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
  ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ีจ่ะครบกาํหนดชําระ 
 อตัราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

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

รวมเงินกูย้มือ่ืน   969,504,592  -  -  969,504,592 
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13. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

   งบการเงนิรวม 
   สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
   วนัที ่31 มีนาคม 
   2559  2558 
   บาท  บาท 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวมและกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 28,366,038  26,054,732 
รวม   28,366,038  26,054,732 

 

14. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัที ่31 มีนาคม  วนัที ่31 มีนาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ     
กองทุนส่วนบุคคล การจดัการกองทุนรวม 
และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 369,357 295,839 - - 

อ่ืนๆ  11,548,379 8,682,611 78,247 155,086 
รวม 11,917,736 8,978,450 78,247 155,086 

15. ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษทัตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ายให้กบักรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่ง
เป็นผูบ้ริหารของบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 และวนัท่ี 20 เมษายน 2559   ตามลาํดบั 
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2558 ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย 
เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2558 และวนัท่ี 20 เมษายน 2558 ตามลาํดบั 
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16. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัที ่31 มีนาคม  วนัที ่31 มีนาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     
ในตราสารทุน (โอนกลบั) (1,042,752) (418,153) (1,042,752) (418,153) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
 ในบริษทัยอ่ย (โอนกลบั) - -      (5,667,780) (7,092,939) 
รวม (1,042,752) (418,153) (6,710,532) (7,511,092) 

17. ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัที ่31 มีนาคม  วนัที ่31 มีนาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) (5,916,018)  3,840,616  (4,503,508) 5,612,157 
รวม (5,916,018)  3,840,616 (4,503,508) 5,612,157 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไรทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มนีาคม  วนัที ่31 มนีาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 26,288,437 11,567,275 38,317,767 116,411,782 
อตัราภาษี 20% 20% 20% 20% 
ผลคูณของกาํไรก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา   

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (5,257,687) (2,313,455) (7,663,553) (23,282,356) 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี     

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 2,420,712 5,560,348 6,239,088 28,300,790 
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (73,817) 1,448,195 (73,817) 1,448,195 
ผลกระทบของขาดทุนสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,005,226) (854,472) (3,005,226) (854,472) 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย (5,916,018) 3,840,616 (4,503,508) 5,612,157 
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18. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั
โดยการมีผูถ้ือหุ ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั  ฝ่ายจดัการเห็นว่านโยบายการกาํหนดราคากบั
บุคคลที่เก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ชร้าคาซ่ึงต่อรองกนัอยา่งอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติใน
ธุรกิจ รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ยอดคงเหลือกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัและกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
บริษทัย่อย  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  -  92,556,165  86,888,385 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย 57,761,439  58,405,520  57,761,439  58,405,520 
ค่าบริการจดัการกองทุนส่วนบุคคลคา้งจ่าย -  -       25,882         26,917 

บริษทับริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  -  25,000,000 25,000,000 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  139,620 

บริษทัร่วม       
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 1,314,676,383 1,328,467,230 1,244,095,520 1,244,095,520 
    เจา้หน้ีอ่ืน 212,744 1,219,674 212,744 1,219,674 

เงินปันผลคา้งรับ 21,896,272  -  21,896,272  - 
เงินฝากเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 10,647,617  10,647,617  10,647,617  10,647,617 

บริษทั บีคอน ออฟชอร์ จาํกดั        
เงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน 17,604,685  17,387,941  17,604,685  17,387,941 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทัทีม่กีรรมการร่วมกนั        

Thanh Cong Securities Company J.S.C.        
เงินลงทุนในหุน้สามญั - สุทธิ  103,001,230  101,958,477  103,001,230  101,958,477 
ลูกหน้ีอ่ืน 40,918  11,040  40,918  11,040 

KTZ Ruby Hill Securities Co.,Ltd.        
   เงินจ่ายล่วงหนา้เพื่อรอลงทุนหลกัทรัพยใ์นประเทศเมียนมาร์ 52,606,350  -  52,606,350  - 
บริษทัทีม่กีารควบคุมร่วมกนั        
บริษทั พระโขนงแลนด ์จาํกดั        

เงินลงทุนในตัว๋แลกเงิน 489,190,891  479,641,096  489,190,891  479,641,096 
เงินลงทุนในหุน้บุริมสิทธ์ิ 5,000  5,000  5,000  5,000 
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รายการคา้กบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม
2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัที่ 31 มีนาคม วนัที่ 31 มีนาคม   
 2559  2558 2559 2558  
 บาท  บาท บาท บาท  

บริษัทย่อย       
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน   
โซลาริส จาํกดั 

    

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหาร      
   โดยบริษทัยอ่ย - 200,000,000 - 200,000,000 ตามมูลค่าเงินลงทุน 
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน      
ส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย - 50,000,000 - 50,000,000 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

รายจ่ายค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล - -  75,037  149,121 ตามอตัราท่ีตกลงกนัในสัญญาร้อยละ 0.2 
     ต่อปีของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
     (ดูหมายเหตุขอ้ 19.2) 

บริษัทร่วม      

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั      
เงินปันผลรับ - - 21,896,272 141,494,760 2559 : จาํนวน 128,801,600 หุน้ หุน้ละ 0.17 บาท 
     2558 : จาํนวน 128,631,600 หุน้ หุน้ละ 1.10 บาท 
รายจ่ายค่าบริการ 592,500 1,462,500 592,500 1,462,500 ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา  
        (ดูหมายเหตุขอ้ 19.1) 
ค่าบริการงานวิจยั 750,000 750,000 750,000 750,000 ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา  
       (ดูหมายเหตุขอ้ 19.4) 
ค่าธรรมเนียมอ่ืน - 272,903 - 272,903 ตามตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 10,989 - 10,989 ตามค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึน 

      
บริษทั บีคอน ออฟชอร์ จาํกดั      

ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน 414,548 826,067 414,548 826,067 ตามท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน - 6,660,000 - 6,660,000 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
บริษทัที่มีการควบคุมร่วมกนั      

บริษทั พระโขนงแลนด ์จาํกดั      
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน 9,549,795 - 9,549,795 - ตามท่ีตกลงกนัตามสญัญา(ดูหมายตุขอ้ 2.2) 

      
รายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม      

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื้นท่ี -  91,575 - 91,575 อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนั 30,525 บาท 
      ต่อเดือน เร่ิมเดือนมีนาคม 2557 ยกเลิกสัญญา 
      ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 

ดอกเบ้ียรับเงินฝากเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 16,507 - 16,507 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่ายลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าธรรมเนียมตวัแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย 459,296 406,195 459,296 406,195 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าบริการจดัการ 199,800 199,800 199,800 199,800 อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนั 66,600 บาทต่อเดือน 
ค่านายหนา้จ่ายจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 2,566 - 2,566 -  อตัราตามสัญญาท่ีตกลงกนั 
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สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั ตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” 
มีดงัน้ี 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด   สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัที ่31 มีนาคม  วนัที ่31 มีนาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,780,943 1,686,875 941,865 909,633 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 182,253 118,522 152,729 103,230 
รวม 1,963,196 1,805,397 1,094,594 1,012,863 

19. ภาระผูกพนั  
รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

19.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสญัญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อใหบ้ริษทั
ดงักล่าวให้บริการบริหารจดัการ สําหรับงานดา้นบญัชี งานดา้นปฏิบติัการ งานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนด้านเทคนิค           
งานดา้นกาํกบัดูแลใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย งานดา้นบริหารบุคคล งานดา้นธุรการทัว่ไปและงานบริหาร
จดัการทัว่ไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญา
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสญัญาใหคู่้สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัครบกาํหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น โดยบริษทัจะตอ้ง
จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 บริษทัทาํสญัญาเปล่ียนแปลง
ค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 197,500 บาท ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 
2558 และใหมี้ผลบงัคบัอีกต่อไปคราวละ 1 ปี 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั  เพื่อรับบริการ
บริหารจดัการ สาํหรับงานปฏิบติัการและเลขานุการบริษทั สัญญามีอาย ุ1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 
2556 ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557 และมีผลต่อเน่ืองไปอีก 3 เดือนต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 
2557 บริษทัทาํสัญญาขยายเวลารับบริการต่อไปอีก 14 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2557 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยบริษทัชาํระค่าตอบแทนเดือนละ 290,000 บาท บริษทัไดย้กเลิก
สญัญาตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
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19.2 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2555 บริษทัทาํสัญญากบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โซลาริส จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สญัญามีอาย ุ
1 ปี  ส้ินสุดวันท่ี  17 ตุลาคม 2556 และต่อสัญญาอัตโนมัติคราวละหน่ึงปี  บริษัทต้องจ่าย
ค่าตอบแทนในอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาในอตัราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ
ของกองทุน 

19.3 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั สาํหรับการ
ให้บริการบทวิเคราะห์กบัลูกคา้ต่างประเทศ สัญญามีอายุ 2 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2558 
และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ โดยบริษทั
ไดรั้บค่าบริการเดือนละ 250,000 บาท 

19.4 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559  บริษทัทาํสัญญากบั KTZ Ruby Hill Securities Company Limited    
เพื่อให้บริษทัดงักล่าวทาํหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาดา้นการลงทุน  นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ 
การคา้หลกัทรัพย  ์ทั้ งท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศเมียนมาร์ 
(Yangon Stock Exchange หรือ YSX) และหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพย  ์(OTC) สัญญามี
อายุ 2 ปี และสามารถขยายเวลาออกไปไดต้ามการตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยท่ีบริษทั
ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในอตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายการกบัคู่สญัญาทางธุรกิจอ่ืน ๆ 
19.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า

ระยะยาวสาํหรับอาคาร อุปกรณ์สาํนกังาน และยานพาหนะ ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ
ในอนาคตดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 31 มนีาคม  31 ธันวาคม  31 มนีาคม 31 ธันวาคม 
 2559  2558  2559 2558 

ภายใน 1 ปี 3.3 3.3 2.3 2.3 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6.2 7.0 4.2 4.7 
รวม 9.5 10.3 6.5 7.0 

19.6 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั Mac Capital Advisors Limited เพื่อให้บริษทั           
ดงักล่าวหาลูกคา้เพื่อรับบริการท่ีปรึกษาทางดา้นการเงินกบับริษทั สัญญาส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นอตัราร้อยละของรายไดค่้าธรรมเนียมท่ีบริษทัไดรั้บ
จากลูกคา้ใหแ้ก่บริษทัดงักล่าว 
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19.7 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพนัตามสัญญาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทใน

ต่างประเทศแห่งหน่ึงมูลค่า 1,000,000 เหรียญสหรัฐ โดยท่ีบริษทัดงักล่าวเรียกชาํระเงินลงทุน
บางส่วนแล้วจาํนวน 700,000 เหรียญสหรัฐ คงเหลือภาระท่ีบริษัทต้องชําระเงินลงทุนอีก
จาํนวน 300,000 เหรียญสหรัฐ  

20. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิหรือภูมิศาสตร์ 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย : พนับาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ  การตดั   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  การลงทุน  รายการบัญชี   
 หลกัทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืนๆ  ระหว่างกนั  งบการเงนิรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 8,599 28,366 21,768 - 58,733 
รายไดจ้ากระหวา่งส่วนงาน -  - - -  - 
รายไดท้ั้งส้ิน 8,599 28,366 21,768 -  58,733 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 8,599  6,377  21,768 - 36,744 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ดอกเบ้ียและเงินปันผล        9,171 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม        14 
รายไดอ่ื้น        835 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร        (20,476) 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย       (5,916) 

กาํไรสุทธิ          20,372 
 
 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2558 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ  การตดั   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  การลงทุน  รายการบัญชี   
 หลกัทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืนๆ  ระหว่างกนั  งบการเงนิรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 36,217 26,055 (23,253) - 39,019 
รายไดจ้ากระหวา่งส่วนงาน -  - - -  - 
รายไดท้ั้งส้ิน 36,217 26,055 (23,253) -  39,019 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 36,217  8,474  (23,253) - 21,438 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ดอกเบ้ียและเงินปันผล        1,528 
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม        14 
รายไดอ่ื้น        877 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร        (12,290) 
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย       3,841 

กาํไรสุทธิ          15,408 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับาท) 

 ธุรกจิ  ธุรกจิหลกัทรัพย์  ธุรกจิการลงทุน  ธุรกจิบริหาร  สินทรัพย์   
 หลกัทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืนๆ  สินทรัพย์  ที่ไม่ได้ปันส่วน  งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน            

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2559 1,340,620 101,344 1,394,467 24,715 365,889 3,227,035 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 1,340,037 98,706 1,575,003 25,011 461,957 3,500,714 

21. การบริหารความเส่ียง 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทั 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์ท่ี กธ. 18/2549 เร่ือง “การดาํรง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์าํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเมื่อส้ิน
วนัทาํการใดๆ ไม่นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาท และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใด  ๆ
ไม่น้อยกว่า 25 ลา้นบาทและไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั 
เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัไดห้ยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทดงักล่าว และไดมี้หนังสือ
แจง้ความประสงคด์งักล่าวต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ใหบ้ริษทั
ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ ตามท่ีกาํหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 

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

อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพ
คล่องสุทธิและส่วนของเจ้าของตามเกณฑ์ดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้หยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 
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ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กข.7/2551 เร่ือง การกาํหนด
ทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ของบริษทัหลกัทรัพย ์กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์แต่ไม่รวมถึงบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยอ์นัเป็นตราสารแห่งหน้ี
หรือการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยที์่เป็นหน่วยลงทุน มีทุนจดทะเบียนซ่ึงชาํระแลว้ไม่น้อย
กว่า 500 ลา้นบาทตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 เป็นตน้ไป โดยบริษทัไดด้าํเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดดงักล่าวแลว้ 

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

อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัสามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดสู้งกวา่เกณฑด์งักล่าว 

บริษทัย่อย 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กน.20/2552 เร่ือง “การดาํรงความ
เพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดัการ” กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล ซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ ดาํรงส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากว่า 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทน.42/2552 เร่ือง “การทาํประกนัภยั
ความรับผดิของบริษทัจดัการและขอ้กาํหนดสาํหรับบริษทัจดัการในการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน” 
กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ
บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มีระดบัเตือนภยัอยูท่ี่ 30 ลา้นบาท 
30 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัได้
ตามท่ีกาํหนด บริษทัยอ่ยจะตอ้งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อใหมี้ส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ระดบัเตือนภยัดงักล่าว  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยมีจาํนวน 92.56 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์        
ท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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22. การโอนธุรกจิ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยบริษทัไดรั้บค่าตอบแทนสาํหรับการโอนธุรกิจ
รวมเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท เม่ือส้ินสุดปี 2554 บริษทัรับรู้ค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 
500 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัร่วมสามารถทาํกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
(“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

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

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่
บริษทัร่วมเพิ่มเติมเป็นจาํนวนเงิน 0.01 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้
คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 148.38 ลา้นบาท และ 148.40 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

23. การวดัมูลค่ายุติธรรม 
รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว 
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   (หน่วย : บาท) 
งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ/ 
หนีสิ้นทางการเงิน 

มูลค่ายุตธิรรม ลาํดบัช้ันมูลค่า
ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ 
ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 31 มีนาคม  

2559 
31 ธันวาคม 

2558 
สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินลงทุนสุทธิ     
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

78,735,352 91,221,379 ลาํดบั 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 934,885,064 1,035,136,881 ลาํดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 27,163,643 110,951,859 ลาํดบั 2 อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทย ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

63,639,836 61,607,128 ลาํดบั 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

 
 

   (หน่วย : บาท) 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรัพย์ทางการเงนิ/ 
หนีสิ้นทางการเงิน 

มูลค่ายุตธิรรม ลาํดบัช้ันมูลค่า
ยุตธิรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ 
ในการวดัมูลค่ายุตธิรรม 31 มีนาคม  

2559 
31 ธันวาคม 

2558 
สินทรัพยท์างการเงิน    
เงินลงทุนสุทธิ     
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

73,189,702 87,790,879 ลาํดบั 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 934,885,064 1,035,136,881 ลาํดบั 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารหน้ี - หุน้กูภ้าคเอกชน 27,163,643 110,951,859 ลาํดบั 2 อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหน้ีไทย ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน 

     
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์
 จดทะเบียน 

63,639,836 61,607,128 ลาํดบั 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ของบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 
สําหรับผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจาํนวนเงิน 
117.69 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท
เป็นจาํนวนเงิน 52.30 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2558 จึงคงเหลือเงินปันผลสาํหรับปี 2558 ท่ีจะจ่าย
ในคร้ังน้ีในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงิน 65.39 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
13 พฤษภาคม 2559  
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25. การอนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมี้อาํนาจ
ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2559 


