บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่ อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริษทั
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด ตามกฎหมายว่าด้วย
บริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2537 และได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อยูจ่ ดทะเบียนที่ ชั้น 16 (ห้อง 1601) เลขที่ 287
อาคารลิเบอร์ต้ ีสแควร์ ถนนสี ลม บางรัก กรุ งเทพฯ 10500
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1. ธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การเป็ นที่ปรึ กษาทางการลงทุน
4. การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
5. การซื้อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเตอร์เนต
6. ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7. ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด เป็ นบริ ษทั ย่อยซึ่ งประกอบกิ จการในประเทศไทย โดยได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีสาํ นักงานใหญ่แห่งเดียว
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เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์จิ้นให้แก่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน และบริ ษทั ได้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2554 ตามหนังสื ออนุ มตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.
701/2552 ทั้งนี้บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ตามหนังสื ออนุ มตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.474/2554 ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริ ษทั ได้ยนื่ ขอรับ
ความเห็ น ชอบระบบงานการประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ป ระเภทการเป็ นที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น ตาม
ใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการ
ลงทุนตามหลังสื อที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม
2556 เป็ นต้นไป
ในปั จจุบนั ธุรกรรมส่ วนใหญ่ของบริ ษทั คือการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน และอาจมีการประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ไม่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
2.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
2.1 บริ ษทั จัดทํางบการเงินระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง “งบการเงิน
ระหว่างกาล” และวิ ธีปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย และตามข้อกํา หนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กลต.”) ที่ สธ/ข/น. 53/2553 ลงวันที่
15 ธันวาคม 2553 เรื่ อง “แบบงบการเงินสําหรับบริ ษทั หลักทรัพย์” ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็ นต้นไป
2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดง
เป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของเจ้าของรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบได้สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว
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งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ได้รวมรายการของบริ ษทั
และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด (เดิมชื่อ “บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
ซีมิโก้ จํากัด” ) ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ น้ อยูร่ ้อยละ 76.30 และร้อยละ 75 ตามลําดับ โดยได้ตดั รายการระหว่างกัน
และยอดคงเหลือที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างกันออกแล้ว
นอกจากนั้น งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ยังได้รวม
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม ซึ่งได้มาจากงบการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
2.3

ข้อมูลบางประการซึ่ งควรจะแสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
มิได้นาํ มาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในงบการเงิน
ระหว่างกาล ดังนั้นงบการเงิ นระหว่างกาลดังกล่ าวข้างต้นจึ งควรอ่านประกอบกับงบการเงิ น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว
ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี้ให้เห็นการ
คาดการณ์ผลการดําเนินงานเต็มปี

2.4

3.

ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป บริ ษทั ต้องอาศัยดุ ลยพินิจของ
ผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่
อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้ นงวด รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการ
ของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่าง
ไปจากประมาณการนั้น
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกใหม่ และปรับปรุ งใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่
และปรั บปรุ งใหม่ ซ่ ึ งออกโดยสภาวิชาชี พ บัญชี มาถื อปฏิ บตั ิ ซ่ ึ งมี ผลกระทบต่องบการเงิ นที่ มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาลดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
ส่ วนงานดําเนินงาน
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4.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีอ่ อกใหม่ และปรับปรุงใหม่ ทปี่ ระกาศแล้วแต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
1) การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็ นต้นไป
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29

การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะ และการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้ อรุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลกู ค้า

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้
โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานดังกล่าว
5.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในสาระสําคัญ
เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้นที่มีอายุ
ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า *
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

90,674,658
(14,883,752)
75,790,906

72,100,644
(14,883,752)
57,216,892

266,410,773
(15,370,023)
251,040,750

247,496,923
(15,348,023)
232,148,900

(* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าไม่ตอ้ งแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินและตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าในงบแสดงฐานะการเงินรวมจํานวน 14.88 ล้านบาท และ 15.37 ล้านบาท ตามลําดับ
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 14.88 ล้านบาท และ 15.35 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั ต้อง
ส่ งคืนเมื่อลูกค้าทวงถาม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสดและ
ประเภทบัญชีเครดิตบาลานซ์จาํ นวน 647 บัญชี และ 715 บัญชี ที่โอนไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 31) ยังไม่ได้นาํ ส่ งสัญญาเปิ ดบัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที
ซี มิโก้ จํากัด โดยลูกค้าดังกล่าวมีเงินฝากเพื่อซื้ อขายหลักทรัพย์จาํ นวน 7.05 ล้านบาท และ 7.50 ล้านบาท
ตามลําดับ และหุ น้ มูลค่า 223.66 ล้านบาท และ 209.80 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าดังกล่าว
ได้นาํ ส่ งสัญญาเปิ ดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด แล้ว บริ ษทั จะโอนทรัพย์สิน
ของลูกค้ารายที่นาํ ส่ งสัญญากลับไปฝากยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัดต่อไป
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7.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
บริ ษทั มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
2,830,959
-

ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินคดี
ลูกหนี้ผอ่ นชําระ
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 8)
รวม

263,597,908
7,091
406,073
266,842,031
(257,265,640)
9,576,391

263,597,908
7,091
406,073
264,011,072
(259,963,812)
4,047,260

บริ ษทั ได้จดั ชั้นลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์
ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2543 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสื อที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2544 ดังนี้

มูลหนี้ จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้ จดั ชั้นตํ่ากว่า
มาตรฐาน
มูลหนี้ จดั ชั้นสงสัย
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
มูลค่าลูกหนีธ้ ุรกิจ
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัย มูลค่าลูกหนีธ้ ุรกิจ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
และดอกเบีย้ ค้างรับ
โดยบริษทั
ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุ ทธิ
และดอกเบีย้ ค้างรับ
โดยบริษทั
ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุ ทธิ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
2,830,959
2,830,959
6,745,432
257,265,640
266,842,031

(257,265,640)
(257,265,640)

6,745,432
9,576,391

4,047,260
259,963,812
264,011,072

(259,963,812)
(259,963,812)

4,047,260
4,047,260
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มูลหนี้ จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหนี้ จดั ชั้นสงสัย (ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ ยค้างรับ)
แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
264,011,072
264,011,072
มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
รวม
264,011,072
264,011,072
8.

ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี้สูญได้รับคืน
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 7)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
259,963,812
261,483,547
(2,698,172)
(1,349,087)
(170,648)
257,265,640
259,963,812
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9.

เงินลงทุน - สุ ทธิ
9.1 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนได้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
พันธบัตรรัฐบาล
ตัว๋ แลกเงิน
กองทุนรวม
รวม
บวก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า - สุ ทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
รวมเงินลงทุน – สุ ทธิ

30,868,343
42,000,000
268,693,210
341,561,553
5,372,063
346,933,616

34,413,134
42,221,760
270,298,722
346,933,616
346,933,616

33,903,490
4,995,508
42,000,000
99,166,620
180,065,618
2,059,377
182,124,995

35,702,367
4,997,379
42,075,377
99,349,872
182,124,995
182,124,995

156,517,201
125,000
156,642,201
(72,562,039)
84,080,162
431,013,778

83,955,162
125,000
84,080,162
84,080,162
431,013,778

156,517,201
125,000
156,642,201
(67,475,061)
89,167,140
271,292,135

89,042,140
125,000
89,167,140
89,167,140
271,292,135

9.2 กําไรจากเงินลงทุน
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเพือ่ ค้า
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผือ่ ขาย
รวม

3,312,686
5,677,266
8,989,952

40,380
107,624
148,004

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
3,312,686
5,677,266
8,989,952

40,380
107,624
148,004
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9.3 เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
140,293
140,293
-

เงินปั นผล
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
140,293
140,293
-

9.4 ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายที่รับรู ้ในส่วนของเจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการปรับปรุ งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
- จากการจําหน่ายเงินลงทุน
ยอดคงเหลือสิ้ นงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
11,398,751
-

2,849,688
8,852,850
(23,101,289)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
11,398,751
-

2,849,688
8,852,850
(23,101,289)
-

9.5 บริ ษทั มีเงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้

หุน้ สามัญ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ราคาทุน/
มูลค่ า
ค่ าเผือ่
ราคาทุน/
มูลค่ า
ค่ าเผือ่
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การด้ อยค่ า
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การด้ อยค่ า
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,808
852
6,956
7,808
852
6,956
7,808
852
6,956
7,808
852
6,956
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม - สุ ทธิ
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดังนี้
ชื่อบริษทั

ประเภท
กิจการ

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย์

ชื่อบริษทั

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน โซลาริ ส จํากัด

ประเภท
กิจการ

งบการเงินรวม
ประเภท
ทุนชําระแล้ว
สิ ทธิการออกเสี ยง
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้ เสี ย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ทีล่ งทุน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
ล้านบาท ล้านบาท ร้ อยละ
ร้ อยละ ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
หุน้ สามัญ

1,838

1,838

49.54

49.54

1,087.5

1,279.6

1,205.2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภท
ทุนชําระแล้ว
สิ ทธิการออกเสี ยง
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้ เสี ย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ทีล่ งทุน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
2556
2555
2556
2555
2556
2555
ล้านบาท ล้านบาท ร้ อยละ
ร้ อยละ ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ให้บริ การจัดการ
กองทุนรวม
กองทุนส่ วนบุคคล
และกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
หุน้ สามัญ

192.0

184.5

76.30

75.34

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย์
รวม – สุ ทธิ

1,087.5

หุน้ สามัญ

1,838

1,838

49.54

49.54

146.5
(125.4)
21.1

139.0
(119.8)
19.2

23.1
23.1

1,087.5
1,108.6

1,087.5
1,106.7

1,279.6
1,302.7

19.7
19.7
1,205.2
1,224.9

สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมมีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่
31 มีนาคม
2556
ล้านบาท
8,040.0
(5,785.5)
2,254.5

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
ล้ านบาท
7,392.7
(5,288.5)
2,104.2

- 11 -

รายได้รวม
กําไรสุ ทธิสาํ หรับงวด
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิสาํ หรับงวด

สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2555
2556
ล้ านบาท
ล้ านบาท
738.0
392.3
156.4
35.9
(6.1)
1.7

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั ไม่มีเงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 บริ ษทั ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
(เดิมชื่ อ บริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุนรวม ซี มิโก้ จํากัด) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยร้อยละ 25 ให้แก่บริ ษทั
เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ได้รับชําระค่าตอบแทนจากการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว
จํานวน 7.68 ล้านบาทเรี ยบร้อยแล้ว โดยมีส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการจําหน่ายเงินลงทุนจํานวน 1 ล้านบาท
ต่อมาบริ ษทั ย่อยได้เพิ่มทุนในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 32.5 ล้านบาท โดยได้รับ
เงินเพิ่มทุนจากบริ ษทั และบริ ษทั เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) จํานวน 25 ล้านบาท และ 7.5
ล้านบาท ตามลําดับ และในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั ย่อยได้เพิ่มทุนอีก
จํานวน 7.5 ล้านบาทโดยได้รับเงินเพิ่มทุนจากบริ ษทั ทั้งจํานวน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ย่อยมีทุนชําระแล้ว 192 ล้านบาท และ 184.5
ล้านบาท ตามลําดับ ประกอบด้วยหุ น้ สามัญ 19,200,000 หุ น้ และ 18,450,000 หุ น้ ตามลําดับ มูลค่าที่ตรา
ไว้หุน้ ละ 10 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริ ษทั และบริ ษทั เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
ถือหุ น้ ร้อยละ 76.30 และร้อยละ 23.70 ของทุนชําระแล้ว ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ตามลําดับ (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 บริ ษทั และบริ ษทั เอฟโวลูชนั่ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ถือหุ น้ ร้อยละ 75.34 และร้อยละ
24.66 ของทุนชําระแล้ว ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ตามลําดับ)
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11. สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

1,602,758
33,519,195
244,361
28,357
23,981,150
59,375,821

1,602,758
33,519,195
1,006,077
28,357
24,296,470
60,452,857

1,602,758
33,519,195
244,361
28,357
35,394,671

1,602,758
33,519,195
1,006,077
28,357
36,156,387

1,074,412
357,055
1,431,467
57,944,354

411,875
332,055
743,930
59,708,927

1,074,412
357,055
1,431,467
33,963,204

411,875
332,055
743,930
35,412,457

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้
ณ วันที่
1 มกราคม
2556
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู้
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
รายการทีร่ ับรู้
รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 26)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท

ณ วันที่
31 มีนาคม
2556
บาท

1,602,758
33,519,195
1,006,077
28,357
24,296,470
60,452,857

(761,716)
(315,320)
(1,077,036)

-

1,602,758
33,519,195
244,361
28,357
23,981,150
59,375,821

411,875

662,537

-

1,074,412

332,055
743,930
59,708,927

25,000
687,537
(1,764,573)

-

357,055
1,431,467
57,944,354
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ณ วันที่
1 มกราคม
2555
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู้

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

1,641,387
36,410,009
421,360
1,156,988
28,357
25,694,320
65,352,421

งบการเงินรวม
รายการทีร่ ับรู้
รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 26)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท
(386,633)
-

2,849,688
232,054
3,081,742
62,270,679

(421,360)

(337,475)
(724,108)

-

-

9,288
25,001
34,289
(758,397)

323,605
(97,755)

-

ณ วันที่
31 มีนาคม
2555
บาท
1,641,387
36,023,376
323,605
1,156,988
28,357
25,356,845
64,530,558

9,288

1,234,966

4,084,654

1,234,966
(1,332,721)

257,055
4,350,997
60,179,561
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ณ วันที่
1 มกราคม
2556
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่
31 มีนาคม
2556
บาท

1,602,758
33,519,195
1,006,077
28,357
36,156,387

(761,716)
(761,716)

-

1,602,758
33,519,195
244,361
28,357
35,394,671

411,875

662,537

-

1,074,412

332,055
743,930
35,412,457

25,000
687,537
(1,449,253)

-

357,055
1,431,467
33,963,204

ณ วันที่
1 มกราคม
2555
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
ขาดทุนสะสมทางภาษี
สิ นทรัพย์อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการทีร่ ับรู้
รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 26)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท

1,641,387
36,410,009
421,360
1,156,988
28,357
39,658,101

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการทีร่ ับรู้
รายการทีร่ ับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 26)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท
(386,633)

-

-

(421,360)

(386,633)

323,605
-

9,288

-

2,849,688
232,054
3,081,742
36,576,359

ณ วันที่
31 มีนาคม
2555
บาท
1,641,387
36,023,376

(97,755)

323,605
1,156,988
28,357
39,173,713

9,288

-

1,234,966

4,084,654

25,001
34,289
(420,922)

1,234,966
(1,332,721)

257,055
4,350,997
34,822,716
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เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยให้ลดลงจาก
ร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 23 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอัตราร้อยละ 20
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็ นต้นไป ดังนั้นบริ ษทั จึงได้ปรับปรุ งสิ นทรัพย์
และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยปรับปรุ งกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ดูหมายเหตุขอ้ 26)
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
12. สิ นทรัพย์ ทถี่ ือไว้ เพือ่ ขาย - สุ ทธิ

ที่ดิน
อาคารชุด
สิ ทธิการเป็ นสมาชิกสนามกอล์ฟ
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - สุ ทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
160,257,466
160,257,466
4,873,120
4,873,120
200,000
200,000
165,330,586
165,330,586
(141,786)
(141,786)
165,188,800
165,188,800

บริ ษทั รับโอนที่ดิน อาคารชุด และสิ ทธิการเป็ นสมาชิกสนามกอล์ฟจากลูกหนี้ เพื่อชําระหนี้ ตวั๋ แลกเงินที่
ครบกําหนดแล้วแต่ผอู ้ อกไม่สามารถไถ่ถอนคืนได้ และหนี้ จากเงินให้กยู้ ืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ ซึ่ งในขณะนี้
บริ ษทั อยูใ่ นระหว่างการจัดหาผูซ้ ้ือ
13. สิ นทรัพย์ อนื่

ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าประกันจ่ายล่วงหน้า
ค่าบํารุ งรักษาจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจําอื่น
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมและบริ การจัดการกองทุนรวมค้างรับ
ภาษีเงินได้รอรับคืน
ภาษีมูลค่าเพิม่ รอรับคืน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
186,768
250,100
416,689
109,712
147,138
869,827
540,977
557,002
783,013
787,725
863,483
773,414
3,837,194
3,717,698
3,176,566
792,507
10,674,517
7,135,296

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
122,619
242,920
16,872
106,194
194,627
194,627
180,445
170,605
2,003,001
634,913
2,517,564
1,349,259
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14. ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
การลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทน

1,701,235
506,183
2,207,418

1,594,435
399,820
1,994,255

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
811,747
214,816
1,026,563

766,691
169,256
935,947

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี โ ครงการผลประโยชน์ ข องพนัก งานหลัง ออกจากงานตามพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองแรงงาน ซึ่งจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
จํานวนที่บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
90,855
102,811
15,945
19,047
106,800
121,858

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
37,389
52,221
7,667
13,034
45,056
65,255
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ยอดยกไปของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท

1,594,435
90,855
15,945

2,702,409
102,811
19,047

766,691
37,389
7,667

2,101,079
52,221
13,034

1,701,235

2,824,267

811,747

2,166,334

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ร้ อยละต่ อปี )
ข้ อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

4.0
10.0 - 20.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน
5.0 - 7.0
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15. หนีส้ ิ นอืน่

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินคืนทุนที่ผถู ้ ือหุน้ ยังไม่ได้นาํ เช็คไปขึ้นเงิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
287,923
562,311
188,695
202,294
6,185,006
8,581,636
1,041,377
1,041,377
5,607,936
5,573,692
13,551,081
15,721,166

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
413,299
168,574
188,695
189,536
5,714,182
8,050,941
1,041,377
1,041,377
5,217,026
5,256,275
12,574,579
14,706,703

16. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2554 มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
จํานวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 411,343,616 บาท เป็ นจํานวน 511,343,616 บาท
โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรร
ดังนี้
(1) จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 80,000,000 หุ ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริ ษทั ในอัตราจัดสรร 10.170001 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่
(2) จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิน 120,000,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มของบริ ษ ทั ตามสัด ส่ วนจํานวนหุ ้น ที่ ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละรายถื ออยู่ในอัตราจัดสรร
6.780001 หุน้ เดิมต่อ 1 หุ น้ ใหม่ (โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิ้ง) ในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท
และอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ดังกล่าว
จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริ ษทั ได้รับทุนที่ชาํ ระแล้วดังนี้
(1) จากการจ่ายปั นผลเป็ นหุ น้ สามัญของบริ ษทั จํานวน 79,932,217 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
เป็ นจํานวน 39,966,109 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554
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(2) จากการจําหน่ายหุ น้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั จํานวน 120,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุ ้นละ 0.50 บาท เป็ นจํานวน 60,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บันทึกไว้เป็ นเงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่
5 มกราคม 2555
หุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 คํานวณดังนี้

จํานวนหุน้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกยกมา
บวก หุน้ สามัญเพิ่มเติมถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ในระหว่างงวด
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอก
ณ วันที่ 31 มีนาคม

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
หุ้น
หุ้น
1,022,619,448
902,619,448
1,022,619,448

114,725,275
1,017,344,723

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งคํานวณโดยการหารส่ วน
ของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกและชําระแล้ว สุ ทธิ ดว้ ยจํานวนหุ ้นทุนซื้ อคืน ณ วันสิ้ นงวดที่
รายงาน มีมลู ค่าดังนี้

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (บาทต่อหุ น้ )

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 มีนาคม
2555
2556
บาท
บาท
1.82
1.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท
1.75
1.76
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17. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มี
ส่ วนได้เสี ยอื่น รวมถึงเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังต้องดํารงเงินกองทุน และส่ วนของเจ้าของให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ
และส่ วนของเจ้าของตามเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริ ษทั ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว
(ดูหมายเหตุขอ้ 1 และข้อ 31)
18. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขาย
หุน้ สู งกว่ามูลค่าหุ น้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
19. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้ จะมีมูลค่า
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีสาํ รองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 21 ของ
ทุนจดทะเบียน
20. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

2,453,998
2,453,998

2,331,450
2,331,450
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21. ค่ าธรรมเนียมและบริการจ่ าย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล การจัดการกองทุนรวม
และธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท

123,288
981,919
1,105,207

222,051
222,051

124,317
1,033,125
1,157,442

-

22. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการของบริ ษัท ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการ
ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ได้รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 12 เมษายน 2556
ตามลําดับ ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2555 ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และวันที่ 24 เมษายน 2555 ตามลําดับ
23. ค่ าใช้ จ่ายอืน่

ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายตลาดหลักทรัพย์
ค่าเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สาํ นักงาน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
9,740
59,839
132,600
445,786
307,148
549,217
441,403
1,092,362
49,387
49,310
540,905
786,426
1,481,183
2,982,940

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
9,740
27,951
15,136
276,718
509,956
441,403
1,092,362
16,050
199,184
271,642
943,095
1,917,047
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24. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่สมัคร
เป็ นสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึ่ง และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบ
ให้อีกส่ วนหนึ่ ง ซึ่งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ซึ่ งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริ ษทั จ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพเป็ นจํานวนเงิน 0.09 ล้านบาท และ 0.13 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.11 ล้านบาท และ 0.10 ล้านบาท ตามลําดับ
25. ขาดทุนจากการด้ อยค่ าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในตราสารทุน (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท

5,086,977

(1,680,941)

5,086,977

(1,680,941)

5,086,977

(1,680,941)

5,629,248
10,716,225

4,782,614
3,101,673

26. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล

ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 11)
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
(1,764,573)
(758,397)
(1,764,573)
(758,397)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
(1,449,253)
(420,922)
(1,449,253)
(420,922)
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การกระทบยอดภาษีเงินได้และกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ผลกระทบจากอัตราภาษีที่ลดลงจากร้อยละ 23 เป็ น
ร้อยละ 20
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของขาดทุนสะสมที่ไม่ได้รับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 11)

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
76,093,491
9,906,683
20%
23%
(15,218,698)
-

(2,278,537)
54,371

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
(3,228,015)
(7,966,666)
20%
23%
645,603
-

1,832,333
3,750

15,548,948

3,723,809

(33)

1,035

(2,161,368)

(1,131,148)

(2,161,368)

(1,131,148)

66,545
(1,764,573)

(1,126,892)
(758,397)

66,545
(1,449,253)

(1,126,892)
(420,922)

27. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกัน
โดยการมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมีกรรมการร่ วมกัน ฝ่ ายจัดการเห็ นว่านโยบายการกําหนดราคากับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ ยวข้องกันได้ใช้ราคาซึ่ งต่อรองกันอย่างอิสระที่ถือปฏิบตั ิเป็ นปกติในธุ รกิจ
รายการธุรกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

- 24 -

ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่
31 ธันวาคม 2555 มีดงั นี้

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
ค่าบริ การจัดการกองทุนส่ วนบุคคลค้างจ่าย
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
เจ้าหนี้อื่น
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษทั ทีม่ กี รรมการร่ วมกัน
Thanh Cong Securities Company J.S.C.
เงินลงทุนในหุน้ สามัญ - สุ ทธิ (ดูหมายเหตุขอ้ 9.1)
ลูกหนี้อื่น
Quam Limited.
ค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
Quam Securities Company Limited
ค่าที่ปรึ กษาค้างจ่าย
ค่าที่ปรึ กษาจ่ายล่วงหน้า

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
บาท
บาท

386,265,774
-

21,057,135
386,265,774
69,979

384,427,848
-

19,186,383
384,427,848
69,365

1,279,646,111 1,205,204,756 1,087,504,850 1,087,504,850
218,035
223,572
218,035
223,572

83,465,560
79,753

88,552,538
161,389

1,059,020

16,865
92,754
-

83,465,560
79,753

88,552,538
161,389

1,059,020

16,865
92,754
-
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รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2556 และ 2555 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนโซลาริ ส จํากัด
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนรวม
ที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
ที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
ลงทุนในกองทุนรวมที่บริ หาร
โดยบริ ษทั ย่อย
ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย
รายจ่ายค่าบริ หารกองทุนส่วนบุคคล
บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
รายจ่ายค่าบริ การ
รายจ่ายค่าเช่า
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน
Quam Securities Company Limited
รายจ่ายค่าที่ปรึ กษา
รายการระหว่างบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย
ค่าบริ การจัดการ

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท

นโยบายการกําหนดราคา

2,892,377

-

2,892,377

ตามมูลค่าเงินลงทุน

6,000,000

7,500,000
-

6,000,000

-

-

7,500,000

15,000,000

-

-

201,871

-

ตามมูลค่าเงินลงทุน
จํานวน 0.60 ล้านหน่วย
หน่วยละ 10 บาท
จํานวน 1.5 ล้านหุน้
หุน้ ละ 10 บาท
ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา
ร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน

7,500,000
-

450,000

450,000

450,000

450,000

148,509

148,509

148,509

148,509

376,726
120,243
885,000

-

376,726

18,000
174,155
885,000

120,243
885,000

ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
150,000 บาทต่อเดือน
(ดูหมายเหตุขอ้ 28.1)
ตามที่ตกลงกันตามสัญญา
49,503 บาทต่อเดือน
(ดูหมายเหตุขอ้ 28.2)

-

ตามที่ตกลงกันตามสัญญา

18,000

อัตตราตามสัญญาที่ตกลงกัน 18,000
บาท ต่อเดือน และยกเลิกสัญญา ตั้งแต่
ก.พ. 2555 เป็ นต้นไป
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกัน
อัตราตามสัญญาที่ตกลงกัน
295,000 บาทต่อเดือน

174,155
885,000

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน”
มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
1,716,360
1,994,575
77,300
94,824
1,793,660
2,089,399

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
962,350
1,463,275
41,482
61,988
1,003,832
1,525,263
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28. ภาระผูกพัน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
28.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด เพื่อให้
บริ ษทั ดังกล่าวให้บริ การบริ หารจัดการ สําหรับงานด้านบัญชี งานด้านปฏิบตั ิการ งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนด้านเทคนิ ค
งานด้านกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย งานด้านบริ หารบุคคล งานด้านธุรการทัว่ ไปและงานบริ หาร
จัดการทัว่ ไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญา
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น โดยบริ ษทั จะต้องจ่าย
ค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท
28.2

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด เพื่อเช่าช่วงพื้นที่
ชั้น 16 (ห้อง 1601) ของอาคารลิเบอร์ ต้ ีสแควร์ เพื่อใช้เป็ นสํานักงานของบริ ษทั ระยะเวลาการ
เช่านับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 โดยบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าเช่าเดือน
ละ 49,503 บาท และบริ ษทั ได้ต่อสัญญาไปจนถึง 30 เมษายน 2556

28.3

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ทําสัญญากับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยจะเป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญามีอายุ 1 ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 และต่อสัญญาอัตโนมัติคราวละหนึ่ งปี บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา
ที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน

28.4

บริ ษทั ได้รับโอนพนักงานจํานวนหนึ่งจากบริ ษทั ย่อยตามสัญญาโอนการจ้างระหว่างบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2556

รายการกับคู่สญ
ั ญาทางธุรกิจอื่น ๆ
28.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
สําหรับอาคาร อุปกรณ์สํานักงาน และยานพาหนะ ซึ่ งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคต
ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2556
2555
ล้านบาท
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
1.9
2.0
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
3.6
3.6
รวม
5.5
5.6
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29. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร์
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจในส่ วนงานธุ รกิจด้านนายหน้าค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า การเป็ นที่
ปรึ กษาทางการเงินและการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ บริ ษทั วัดผลการดําเนินงานจากกิจกรรมเหล่านี้โดยถือ
เป็ นส่ วนงานทางธุรกิจเพียงส่ วนเดียว นอกจากนั้นบริ ษทั ดําเนิ นธุรกิจในเขตเดียวคือประเทศไทย ดังนั้น
รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงในงบการเงินนี้จึงเกี่ยวข้องกันกับส่ วนงาน
ธุรกิจและเขตภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
ข้ อมูลส่ วนอืน่ ๆ
รายได้จากบริ การหลัก

ธุรกิจหลักทรัพย์
การจัดการกองทุน
การลงทุนและอื่นๆ

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
77,484,237
17,780,179
2,453,998
2,331,450
148,004
9,130,245
89,068,480
20,259,633

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
บาท
บาท
9,130,245
148,004
9,130,245
148,004

30. การบริหารความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2549 เรื่ อง “การดํารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุ ทธิ ” กําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาํ รงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ
ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า บริ ษทั ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทําการ
ใดๆ ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทและไม่น้อยกว่าร้ อยละ 7 ของหนี้ สินทัว่ ไปและทรัพย์สินที่ตอ้ งวางเป็ น
ประกัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้หยุดการประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มี
หนังสื อแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว
ให้บริ ษทั ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิเมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ ตามที่กาํ หนดในวรรคที่หนึ่งแทน
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นอกจากนี้ ตามข้อบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”) หมวด 300
“สมาชิ ก” เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดให้สมาชิกสามัญต้องมีส่วนของเจ้าของไม่
น้อยกว่า 100 ล้านบาท สําหรับสมาชิกที่ทาํ ธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพนั ธ์
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุ ทธิและส่ วนของเจ้าของตามเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริ ษทั ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว
(ดูหมายเหตุขอ้ 1)
ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข.7/2551 เรื่ อง การกําหนด
ทุนจดทะเบียนซึ่ งชําระแล้วของบริ ษทั หลักทรัพย์ กําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุ รกิ จหลักทรั พย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรั พย์ แต่ไม่รวมถึงบริ ษทั หลักทรั พย์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อนั เป็ นตราสารแห่ งหนี้
หรื อการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรั พย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน มีทุนจดทะเบียนซึ่ งชําระแล้วไม่น้อยกว่า
500 ล้านบาทตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 เป็ นต้นไป โดยบริ ษทั ได้ดาํ เนินการเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนด
ดังกล่าวแล้ว
บริ ษทั ย่อย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน. 20/2552 เรื่ อง “การดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุนของบริ ษทั จัดการ” กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชี พและบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งไม่ได้จดั การกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
ดํารงส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่า 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลําดับ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน. 42/2552 เรื่ อง “การทําประกันภัยความรับผิดของบริ ษทั จัดการ
และข้อกําหนดสําหรับบริ ษทั จัดการในการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน” กําหนดให้บริ ษทั จัดการ
กองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ซึ่ งไม่ได้จดั การกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ มีระดับเตือนภัยอยู่ที่ 30 ล้านบาท 30 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท
ตามลําดับ ในกรณี ที่บริ ษ ทั ไม่สามารถดํารงเงินกองทุน ในระดับเตือนภัย ได้ตามที่กาํ หนด บริ ษ ทั
จะต้องรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแผนปรับปรุ ง
เพื่อให้มีส่วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยดังกล่าว
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินของบริ ษทั ย่อยแสดงส่ วนของเจ้าของจํานวน
27.60 ล้านบาท และ 25.46 ล้านบาท ตามลําดับซึ่งตํ่ากว่าระดับเตือนภัยที่กาํ หนด โดยบริ ษทั ย่อยได้รายงานต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556
เกี่ยวกับความคืบหน้าแผนการปรับปรุ งเพื่อให้มีส่วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่า 30 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 12
เมษายน 2556 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้ นประจําปี ครั้ งที่ 1/2556 ของบริ ษ ัทย่ อย มี มติ รั บทราบและให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเสนอแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ออกหนังสื อรับรองให้แก่บริ ษทั ย่อยลงวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อยืนยันว่าจะให้
การสนับสนุ นด้านการเงินแก่บริ ษทั ย่อยอย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่ใน
หนังสื อรับรองดังกล่าว เพื่อให้บริ ษทั ย่อยสามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
31. การโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์ จิ้นให้แก่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยบริ ษทั จะได้รับค่าตอบแทนสําหรับการโอน
ธุรกิจรวมเป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั จะได้รับชําระในเบื้องต้นจํานวน 300 ล้านบาท ส่ วนอีก
200 ล้านบาท จะได้รับชําระตามสัดส่ วนภายในระยะเวลา 3 ปี ขึ้นอยู่กบั กําไรก่ อนหักดอกเบี้ย ภาษี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (“EBITDA”) ของบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ในปี 2552 ถึงปี 2554
และบริ ษทั จะได้รับค่าตอบแทนสําหรับการโอนลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์ จิ้นตามมูลค่า
ณ วันโอน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้บนั ทึกกําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมส่ วน
สุ ดท้ายจํานวน 70 ล้านบาท และบันทึกผลตอบแทนในการโอนธุรกิจค้างรับจากบริ ษทั ร่ วมด้วยจํานวน
เดียวกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 บริ ษทั ได้รับเงินจํานวนดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว โดยเมื่อสิ้ นสุ ดปี
2554 บริ ษทั รับรู ้ค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ร่ วมสามารถทํา
กําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554
ได้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
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บริ ษ ัท รั บ รู ้ ก าํ ไรจากการโอนธุ ร กิ จ ให้แ ก่ บ ริ ษ ัท ร่ ว มในงบการเงิ น รวมตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ ้น ของ
บุคคลภายนอกในบริ ษทั ร่ วม โดยส่ วนที่เหลือแสดงเป็ น “กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้”
ทั้งนี้ บริ ษทั จะรับรู ้ “กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้” ดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อบริ ษทั มี
สัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง และเมื่อบริ ษทั ร่ วมคํานวณค่าเสื่ อมราคาหรื อมีการขายสิ นทรัพย์
ที่รับโอนจากบริ ษทั ออกไปให้กบั บุคคลภายนอก การเคลื่อนไหวของกําไรจากการโอนธุ รกิ จให้แก่
บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงั นี้

ยอดต้นงวด
หัก รับรู ้กาํ ไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติม
เนื่องจากการคํานวณค่าเสื่ อมราคา และการขาย
สิ นทรัพย์ที่รับโอนบางส่ วนออกไปให้กบั บุคคลภายนอก
ยอดปลายงวด

งบการเงินรวม
กําไรจากการโอนธุรกิจ
ให้ แก่บริษัทร่ วมรอรับรู้
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2556
2555
ล้านบาท
ล้านบาท
156.10
163.09

(1.58)
154.52

(1.69)
161.40

สื บเนื่ องจากการโอนธุ รกิจดังกล่าว บริ ษทั ได้หยุดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และธุ รกิจสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว ต่อมาบริ ษทั ได้ยนื่ ขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอยูแ่ ล้วต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนตามหลังสื อที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป (ดูหมายเหตุขอ้ 1)
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32. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
32.1 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนตามหนังสื อของ
อนุมตั ิที่ กลต. บธ. 994/2556 โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556
32.2

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 ของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจ่าย
เงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท
โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556

32.3

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2556 ของบริ ษทั ได้มีมติ
ให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) พิ จ ารณาและอนุ มตั ิ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จาก 511,343,615.50 บาท เป็ น
511,309,724 บาท โดยวิธีการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 67,783 หุ น้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
2)

พิจารณาและอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิ ม 511,309,724 บาท เป็ น
766,964,586 บาท โดยการออกหุ ้นใหม่เป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 511,309,724 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั

3)

พิจารณาและอนุ มตั ิ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวน 511,309,724 หุ ้น
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั (Right Offering)

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ยังมีมติให้ลงทุนเพิม่ ในหุน้ สามัญของบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนโซลาริ ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยจํานวน 10 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั จะจ่ายชําระเมื่อ
บริ ษทั ย่อยเรี ยกเก็บเงินค่าหุ น้ เพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุน้

- 32 -

32.4

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2556 ของบริ ษทั ย่อยมีมติอนุมตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกจําหน่ายและชําระแล้วของบริ ษทั จากเดิม 192,000,000 บาท
เป็ น 105,600,000 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั จาก 10 บาทต่อหุ ้น เป็ น
5.50 บาทต่อหุ น้ เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริ ษทั ย่อยและมีการอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั ย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาํ ระแล้วดังกล่าว
ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556

33. การอนุมัติให้ ออกงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

