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สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผลการด�ำเนินงานปี 2560 ของบริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2560 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ไม่ปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน) (ZMICO)
เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
(KT ZMICO) และของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด (SOLARIS) มีผลการ
ด�ำเนินงานที่ไม่ดีนัก นอกจากมูลค่าการซื้อขายของนักลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ
KT ZMICO ที่ยังไม่ฟื้นตัว บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญจาก
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส�ำหรับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มี
หุ้น EARTH เป็นหลักประกันและหลักทรัพย์อ้างอิง ในขณะที่ SOLARIS เองก็มีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ส่งผลให้ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ฯ ท�ำก�ำไรสุทธิ
รวมได้ 9.87 ล้านบาทเทียบกับ 277.02 ล้านบาท ในปี 2559
สรุปผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ที่ส�ำคัญได้ดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
ปี 2560 ที่ผ่านมาถือเป็นปีที่ยากล�ำบากของธุรกิจหลักทรัพย์ของ KT ZMICO ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมทุนของ ZMICO กับธนาคารกรุงไทย รวมทัง้ บริษทั อืน่ ทีอ่ ยู่ในธุรกิจนี้ นอกจากการแข่งขัน
ที่เพิ่มขึ้นจากผู้ประกอบการรายใหม่ มูลค่าการซื้อขายที่ยังไม่ฟื้นตัวของนักลงทุนรายย่อยซึ่ง
เป็นฐานลูกค้าหลักท�ำให้บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจหลักทรัพย์ลดลงเหลือ 2.27%
ในปี 2560 เทียบกับ 2.57% ในปี 2559 นอกจากนี้ KT ZMICO ยังต้องบันทึกส�ำรองหนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 102.07 ล้านบาท จากลูกหนี้มาร์จิ้นหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าในหุ้น EARTH ที่มาจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้แนะน�ำ ส่งผลให้
ZMICO ต้องรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในธุรกิจหลักทรัพย์จ�ำนวน 5.02 ล้านบาท แม้สภาวะธุรกิจ
ในประเทศไม่ดีนัก แต่ธุรกิจหลักทรัพย์ต่างประเทศกลับดีอย่างมาก โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท
เห็นการเติบโตทีก่ า้ วกระโดดของธุรกิจหลักทรัพย์บริษทั ในตลาดหุน้ เวียดนามโดยมีจำ� นวนเปิด
บัญชีลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 80% ในขณะที่เงินลงทุนของลูกค้าบริษัทก็เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่าตัว
ในฐานะที่เป็นผู้น�ำธุรกิจหลักทรัพย์ของไทยในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์
และเวียดนาม) KT ZMICO ตั้งเป้าที่จะให้บริการทุกรูปแบบแก่ลูกค้าที่ต้องการไปลงทุนยัง
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเหล่านี้ ดังนัน้ ในปีนบี้ ริษทั ได้เริม่ แนะน�ำบริการกองทุนส่วนบุคคล
ส�ำหรับตลาดหลักทรัพย์เวียดนามโดยเฉพาะ ซึง่ บริษทั เชือ่ ว่าจะสร้างความมัง่ คัง่ กลับมาให้แก่
ลูกค้าบริษัทในที่สุด นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการน�ำเอานวัตกรรมด้านฟินเทคไปผนวกกับ
การบริหารความมั่งคั่ง การซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งการวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อที่จะเพิ่ม
ศักยภาพการให้บริการแก่ลูกค้า โดยในปีที่ผ่านมา KT ZMICO ได้ผนวก “Setscope” ฟินเทค
ที่มีปฏิบัติการนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เชื่อมต่อโปรแกรม
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และแอพลิเคชั่น Znet ส�ำหรับซื้อขายหลักทรัพย์แบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยตอบโจทย์นักลงทุนในการค้นหาหลักทรัพย์ (Stock Scan)
ครอบคลุมหุ้นทั้งหมดในตลาดฯ และยังเป็นผู้แนะน�ำ (Robo Advisor) เลือกหุ้น และส่งข่าวสารให้เหมาะสมกับความต้องการเชิงลึกของ
นักลงทุนโดยแท้จริงในทุกมิติ นอกเหนือจากนี้ บริษัทได้ท�ำการพัฒนา eZySmart แอพลิเคชั่น ที่มุ่งเน้นการให้บริการโดยเฉพาะในรูปแบบ
ของ E-Service ที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ “สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย” เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าบริษัท ทั้งนี้ KT ZMICO ตั้งเป้าที่จะพัฒนา
นวัตกรรมด้านฟินเทคอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย�้ำการเป็นโบรกเกอร์ผู้น�ำเทคโนโลยี่เพื่อการลงทุนรายแรกๆ ของประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด
ในปี 2560 SOLARIS ยังคงได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ ส่งผลให้บริษัทรายงานผลขาดทุน
124.09 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ SOLARIS อยู่ในขั้นตอนทางกฎมายในการเรียกร้องค่าชดเชย ซึ่งบริษัทเชื่อว่าผลการตัดสินของศาล
ที่จะออกมาในช่วงกลางปีนี้จะมีทิศทางที่เป็นบวกส�ำหรับบริษัท

ธุรกิจลงทุนโดยตรง
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทที่ ZMICO ได้เข้าไปลงทุน เริ่มเห็นพัฒนาการของธุรกิจที่มากขึ้น แม้บริษัทฯ ต้องรับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนจาก
บริษัท แอ๊บเซอลูท โยคะ จ�ำกัด (AY) (ถือหุ้นในสัดส่วน 30%) จ�ำนวน 6.96 ล้านบาท แต่ก็คาดว่าบริษัทนี้จะมีผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้นจาก
นี้ ทั้งนี้ผลการด�ำเนินงานที่ขาดทุนของ AY ในปีที่ผ่านมาเกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจรวมทั้งการปรับเปลี่ยนสาขาเพื่อเตรียมขยายธุรกิจ
ไปยังต่างประเทศ ส่วนบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัดซึ่งด�ำเนินธุรกิจด้านความงาม ที่ ZMICO ถือหุ้นสัดส่วน 46% แม้จะมีท�ำ
ส่วนแบ่งก�ำไรให้บริษัทฯ ไม่มากนักเป็นจ�ำนวน 0.36 ล้านบาท แต่ก็เห็นความคืบหน้าของบริษัทในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ต่อเนื่องนับ
จากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมองหาการลงทุนใหม่ๆ ที่เชื่อว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มกลับมาให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้ในที่สุด

รางวัล บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ความส�ำเร็จของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาคือ ZMICO เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รางวัล SET Award 2017 ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนด้านผลการ
ด�ำเนินงานยอดเยี่ยมที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3 พันล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินผลการจัดประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยในระดับ “ดีเยีย่ ม” อีกทัง้ ยังได้รบั การประเมินบรรษัทภิบาลปี 2560 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยในระดับ “ดีมาก” บริษทั ฯ ยังคงยึดมัน่ ทีจ่ ะรักษาคุณค่าขององค์กรและพยายามทุกวิถที างเพือ่ ให้ทกุ หน่วย
ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในฐานะของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ
ด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณพนักงานและผู้บริหารทุกคนที่ได้ทุ่มเทท�ำงาน ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เพื่อความส�ำเร็จของบริษัทฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ ยังคงมองหาความส�ำเร็จใหม่ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับมาให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคตอันใกล้

สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ซึ่งจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระท�ำหน้าที่
ก�ำกับดูแลการจัดท�ำและเปิดเผยรายงานทางการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล
เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึง่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งได้ปรากฎในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ สามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ
และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี ส�ำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน ถูกต้องในสาระส�ำคัญแล้ว

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
จ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นางพรพรรณ พรประภา
กรรมการ
3. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล		
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ ำ� คัญ คือการสอบทานรายงานทางการเงิน
ของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท และ
ข้อก�ำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่า
สอบบัญชีประจ�ำปี
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับ หัวหน้า
ฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาส และ
งบการเงินประจ�ำปี 2560 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หารือรับฟังค�ำชีแ้ จงและเสนอแนะ เกีย่ วกับปัญหา
การป้องกันการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลบริษัทและความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 								
จากข้อมูลทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งได้รบั ไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็นเหตุให้เชือ่ ว่างบการเงินของบริษทั ไม่ถกู ต้อง
ตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการ
ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำ�คัญ
ส�ำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้แต่งตัง้ ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ นางนิสากร ทรงมณี นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
และ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ประจ�ำปี 2561 ด้วย
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
• กรรมการมีอำ�นาจ
• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการลงทุน
• ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
• กรรมการมีอำ�นาจ
• รองประธานกรรมการ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน

นายพินิจ พัวพันธ์
• กรรมการมีอำ�นาจ
• กรรมการผู้จัดการ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
• กรรมการ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
• กรรมการอิสระ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
•	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการบรรษัทภิบาล

นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ
• กรรมการ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน

นางพรพรรณ พรประภา
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ตั้ง

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้นที่ 18
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจหลักทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัทฯ

0107537002460

โทรศัพท์

+66 2 624 6399

โทรสาร

+66 2 624 6398

เว็บไซต์

www.seamico.com

จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด

1,307,736,926 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.50 บาท

ชนิดของหุ้น

หุ้นสามัญ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้ง

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท จ�ำนวนหุ้น
หุ้น ที่ออกจ�ำหน่าย

จ�ำนวนหุ้น

มูลค่า สัดส่วน
เงินลงทุน การถือหุ้น
(ล้านบาท) (ร้อยละ)

บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ ชั้น 8 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์
กองทุน โซลาริส จ�ำกัด ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ
		
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์
ลุมพินี จ�ำกัด
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ
		
บริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด

ชั้น 16 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ
บริษัท เซนติเมนทัล
26/51 อาคารอรกานต์ ชั้น 14
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ 496 - 502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์
จ�ำกัด
ชั้น 11 ห้องเลขที่ 01-04 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
		
บริษัทอื่น

Thanh Cong Securities 5th Floor, 194 Nguyen Cong Tru Street,
Joint Stock Company Nguyen Thai Binh Ward,
District 1 Ho Chi Minh City, Vietnam
บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ ชั้น 40 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์
จ�ำกัด (มหาชน)
ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ
BCEL Krungthai
7th Floor, Stock Market Building,
Securities Co., Ltd.
Khampaengmouang Road,
(ลงทุนโดย
Xaysettha District, Vientiane Capital,
บริษัทหลักทรัพย์
Lao PDR
เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด)
KTZ Ruby Hill Securities No.07-06 (Level-7) Union Financial Centre
Co.,Ltd. (ลงทุนโดย
Corner of Maharbandula Road and
บริษัทหลักทรัพย์
Theinphyu Road Botahtaung Township,
เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด)
Yangon, Myanmar.
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หลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคลและ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
รับซื้อ รับโอนและ
รับจ้างบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของสถาบันการเงิน

สามัญ

22,800,000

22,800,000

173.05

100.00

สามัญ

2,500,000

2,500,000

25.00

100.00

หลักทรัพย์

สามัญ

259,127,200

128,801,600

1,244.10

49.71

น�ำเข้า ส่งออก
จัดจ�ำหน่าย
ปลีกและส่งน�้ำหอม
และเครื่องส�ำอาง
ธุรกิจด้านสุขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ อาหาร
และโรงแรม

สามัญ

30,000,000

1,380,000

13.80

46.00

สามัญ

60,000,000

1,800,000

217.80

30.00

หลักทรัพย์

สามัญ

36,000,000

6,796,500

156.02

18.88

เงินทุน

สามัญ

10,000,000

1,000,000

160.00

10.00

หลักทรัพย์

สามัญ

1,000,000

300,000

115.52

30.00

หลักทรัพย์

สามัญ

1,502,667

738,568

204.67

49.15

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
(ก) นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: +66 2 009 9000 โทรสาร: +66 2 009 9991
(ข) ผู้สอบบัญชี
•
•
•
•

นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ		
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์		
ดร. สุวัจชัย เมฆะอ�ำนวยชัย		
นางนิสากร ทรงมณี		

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด
เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: +66 2 034 0000 โทรสาร: +66 2 034 0100
(ค) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจ�ำ
•
•
•
•

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารอาร์ เอช บี จ�ำกัด
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

(ง) ที่ปรึกษากฎหมาย
•

บริษัท ส�ำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ�ำกัด
ชั้น 26 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2 646 1888 โทรสาร: +66 2 646 1919

•

ส�ำนักงานพัฒนสิทธิ์ ทนายความ
550/36 ซอยโพธิ์ปั้น ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: +66 2 246 6061 โทรสาร: +66 2 641 8267

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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สรุปข้อมูลทางการเงิน
ล้านบาท

		 สินทรัพย์รวม
		 ทุนที่เรียกช�ำระแล้ว
		 ส่วนของผู้ถือหุ้น
		 รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
		 ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์
		 ก�ำไรสุทธิ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร
		 อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)
		 อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
		 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
		 อัตราผลตอบแทนการลงทุน (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
		 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
		 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
		 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)
		 อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)
		 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)
		 อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)
		 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
		 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
อัตราส่วนอื่นๆ
		 อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%)
		 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
		 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
		 ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
		 เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
		 ราคาพาร์ (บาท)

2560
3,212.12
653.87
2,356.94
276.32
5.39
9.87

2559
3,339.08
653.87
2,674.65
160.70
42.77
227.02

2558
3,500.71
653.87
2,335.76
128.83
40.45
59.62

98.05
3.59
0.40
18.48

73.38
64.24
9.28
4.20

68.60
23.96
2.49
1.94

0.29
0.08

6.90
0.05

1.96
0.05

1.82
4.02
38.32
84.68
0.36
449.33

3.33
6.07
46.66
85.08
0.25
75.00

1.84
3.09
50.88
85.49
0.50
70.14

33.92
NA**

42.19
NA**

44.99
N/A**

1.80
0.008
0.05
0.50

2.05
0.174
0.10
0.50

1.79
0.046
0.09
0.50

** ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้รับอนุญาตให้หยุดด�ำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราวจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงไม่ต้องด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่ กลต. ก�ำหนด
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนการประกอบธุรกิจทาง
ด้านการเป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางเคทีซมี โิ ก้ซงึ่ เป็นบริษทั ร่วม นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย ดังนี้
•
ธุรกิจหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่
-	ธุรกิจหลักทรัพย์ ในประเทศเวียดนาม โดยถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock
Company (TCSC) ร้อยละ 18.88 ของหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด
-	ธุรกิจหลักทรัพย์ ในสปป. ลาว ผ่านการลงทุนของเคทีซีมิโก้ ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จัดตั้งบริษัท
หลักทรัพย์ BCEL-KT Securities (BCEL-KT) (เคทีซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 30)
-	ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ ผ่านการลงทุนของเคทีซีมิโก้ ร่วมกับบริษัท Myanmar Ruby Hill Finance
จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities (KTzRH) (เคทีซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 49.15)
•
ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จ�ำกัดโดยบริษัทฯ
ถือหุ้นร้อยละ 100
•
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ภายใต้บริษทั บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด ซึง่ ประกอบธุรกิจรับซือ้ รับโอน รับจ้างบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่นๆ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
•
ธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ
-	บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้พัฒนา ท�ำการตลาด ขายและจัดจ�ำหน่าย
น�ำ้ หอมซึง่ พัฒนาร่วมกับดาราและนักแสดงทัง้ ในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ตา่ งๆ นอกจากนี้ ยังเป็นผูน้ ำ� เข้าและ
จัดจ�ำหน่ายน�้ำหอมชั้นน�ำจากต่างประเทศ โดยบริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจโดยการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่อง
ส�ำอางและผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิว รวมถึงการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ พม่า อินโดนีเซีย กัมพูชา
ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 46
-	บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “Absolute You”
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30
		 บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด มีลักษณะเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ดังนี้
		 1)	บริษัท แอ็บโซลูท พีเลทส์ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจสตูดิโอฝึกสอนโยคะและพิลาทีสชั้นน�ำในประเทศไทย ซึ่งถือเป็น
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เปิดให้บริการมามากกว่า 14 ปี ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 10 สาขา 9 สาขา ในกรุงเทพ
และ 1 สาขา ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนอกจากการฝึกสอนโยคะและพิลาทีสแล้ว ในปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มคลาสปั่น
จักรยาน (Rhythm Cycling) ซึ่งเป็นเทรนด์การออกก�ำลังกายที่มาแรงในอเมริกาและยุโรป
		 2)	บริษทั แอ็บโซลูท แซงชัวรี่ แอนด์ โยคะ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (เกาะสมุย) เป็นรีสอร์ทส�ำหรับคนรักสุขภาพ มีสงิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกครบครัน พร้อมทั้งมีโปรแกรมที่ออกแบบและดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเช่น ดีทอกซ์, สปา, ควบคุมน�้ ำ
หนัก และลดความเครียด เหมาะกับผู้ที่ต้องการพักผ่อนควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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		 3)	บริษัท แอ็บโซลูท ฟิต ฟู้ด จ�ำกัด ประกอบธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพแบบเดลิเอวรี่ ซึ่งใช้วัตถุดิบที่คุณภาพสูง
แคลอรี่ต�่ำ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยออกแบบโปรแกรมที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับเป้าหมายใน
ด้านสุขภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การลดน�้ำหนัก, การทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อการชะลอวัย
		 4)	บริษัท แอ็บโซลูท ยู แมเนจเม้นท์ เอเชีย จ�ำกัด ประกอบธุรกิจรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโยคะสตูดิโอ
และโรงแรม
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
1) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
2) ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จ�ำกัด, BCEL-KT Securities Company Limited, KTZ Ruby Hill
Securities Company Limited และ Thanh Cong Securities Joint Stock Company
3) ธุรกิจจัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริสจ�ำกัด
4) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
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ธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทที่ปรึกษา
การลงทุนและ
ธุรกิจลงทุนอื่นๆ

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจจัดการกองทุน

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์

ธุรกิจลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด
(มหาชน)

49.71%

100.00%

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จ�ำกัด
1. กิจการนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
2.	กิจการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า
3.	กจิ การลงทุนในหลักทรัพย์และค้า
หลักทรัพย์
4.	กิจการประเภทการจัดจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์
5. กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน
6. 	กิ จ การที่ ป รึ ก ษาการลงทุ น และ
ตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน
7.	กิจการการยืมและการให้ยืม
หลักทรัพย์
8. กิจการซื้อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
9. กิจการใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์ และตราสารอนุพันธ์
10. กิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ทุนชำ�ระแล้ว 2,137.80 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
โซลาริส จ�ำกัด
1. จัดการกองทุนรวม
2. จัดการกองทุนส่วนบุคคล
		 ประเภทกองทุนส่วนบุคคล
3. จัดการกองทุนส่วนบุคคล
		 ประเภทกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
		 ซื้อขายล่วงหน้า

100.00%

46%

30%

บริษัทบริหาร
สินทรัพย์
ลุมพินี จำ�กัด

บริษัท เซน
ติเมนทัล
(ประเทศไทย)
จำ�กัด

บริษัท แอ๊บ
เซอลูทโยคะ
จำ�กัด

ทุนชำ�ระแล้ว
25 ล้านบาท

ทุนชำ�ระแล้ว
30 ล้านบาท

ทุนชำ�ระแล้ว
60 ล้านบาท

ทุนชำ�ระแล้ว 125.40 ล้านบาท

30%

BCEL KRUNGTHAI Securities Company Limited
(BCEL-KT)
ทุนชำ�ระแล้ว 100,000 ล้านกีบ (ประมาณ 385.07 ล้านบาท)

49.15%

KTZ Ruby Hill Securities Company Limited
(KTzRH)
ทุนชำ�ระแล้ว 15,000 ล้านจ๊าด (ประมาณ 421.38 ล้านบาท)

18.88%

Thanh Cong Securities Joint Stock Company
(TCSC)
ทุนชำ�ระแล้ว 360 พันล้านดอง (ประมาณ 540 ล้านบาท)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามแหล่งที่มา
		
2560
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการการจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม
27.38 9.94
ก�ำไรจากเงินลงทุน
231.29 83.98
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
17.65 6.41
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จาก เงินลงทุนในบริษัทร่วม
(5.02) (1.82)
ก�ำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม
0.06 0.02
รายได้อื่น
4.04 1.47
รายได้รวม
275.40 100.00

2559
2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
103.54 29.30 108.94 43.78
36.58 10.35
8.29 3.33
20.58 5.82 11.59 4.66
187.80 53.14 89.57 36.00
0.06 0.02
0.06 0.02
4.85 1.37 30.39 12.21
353.41 100.00 248.84 100.00

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม แบ่งการด�ำเนินธุรกิจออกเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้
1) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
		บริษั ท ประกอบธุร กิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ น ที่ป รึ กษาการลงทุ นตามใบอนุ ญาตที่ ได้ รับ จากส�ำ นั กงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่า
สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน โดยแบ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และ
ปานกลางรวมถึงการบริหารสภาพคล่องระยะสั้น
2) ธุรกิจหลักทรัพย์
		ให้บริการภายใต้ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลังและส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด�ำเนินการภายใต้ เคทีซีมิโก้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552
เป็นต้นมา โดยให้บริการในประเทศผ่านส�ำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เคทีซีมิโก้ มีส�ำนักงานใหญ่ และสาขาจ�ำนวน19 แห่งได้แก่ สาขาในกรุงเทพมหานคร 8 แห่ง และสาขาใน
ต่างจังหวัด 11 แห่งทั้งนี้ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31ธันวาคม 2560 บริษัทมีสาขาจ�ำนวน 18 แห่ง
		เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว ภายใต้การด�ำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ BCEL
KRUNGTHAI (BCEL-KT) ซึ่งนับเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 1ใน 3 รายในสปป.ลาว โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่างเคทีซีมิโก้ กับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL)
		เคทีซีมิโก้ มีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนที่จะเป็น “ประตูสู่กลุ่มประเทศ CLMV” โดยมีแผนเสนอบริการทาง
การเงินให้ครอบคลุมประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งนับเป็นจุดแข็งของเคทีซีมิโก้ที่สามารถเจาะ
ตลาดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประเทศดังกล่าวท�ำให้มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคนี้และมีเครือข่าย
บริษัทหลักทรัพย์เกือบทุกประเทศ
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		ในเดือนธันวาคม2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจหลักทรัพย์ ไปยังประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การด�ำเนินการของบริษัท
หลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (“KTzRH”) โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น
การร่วมทุนระหว่าง เคทีซิมิโก้ กับRuby Hill Finance Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศ
เมียนมาร์โดย KTzRH ได้เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อเดือนมีนาคม2559พร้อมกับการเปิดท�ำการซื้อขาย
หลักทรัพย์อย่างเป็นทางการของตลาดหลักทรัพย์เมียนมาร์
3) ธุรกิจจัดการกองทุน
		
ให้บริการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จ�ำกัด
4) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
		ประกอบธุรกิจประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อน�ำมา
บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

1.

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ในส่วนของการประกอบธุรกิจทางด้านการเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยังคงมีนโยบายในการประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่ โดยบริษัทประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านทางเคทีซีมิโก้ซึ่งเป็นบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจและมีแผน
ประกอบธุรกิจในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
•
ขยายฐานการท�ำธุรกิจในประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ รองรับการไหลเวียนของเงินลงทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ในกลุม่ ประเทศ CLMV
ทั้งในด้านการลงทุนและการขยายธุรกิจหลักทรัพย์ นอกเหนือจากการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong
Securities Joint Stock Company (TCSC) ในประเทศเวียดนามเมื่อปี 2552 แล้ว ในเดือนธันวาคม 2553 บริษัท
ได้ขยายธุรกิจหลักทรัพย์ไปยัง สปป. ลาว ภายใต้การด�ำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT ผ่านการลงทุน
ของ เคทีซีมิโก้ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 (จ�ำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 1 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 100,000 กีบ เรียก
ช�ำระขั้นต้นร้อยละ 30) มูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 33.93 ล้านบาท จากทุนช�ำระแล้ว 113.10 ล้านบาท
ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2554 เคทีซมี โิ ก้ได้ชำ� ระค่าหุน้ ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ70 รวมเป็นเงินลงทุนทัง้ สิน้ 115.52
ล้านบาทBCEL-KT นับเป็นบริษัทหลักทรัพย์เพียง 1ใน 3 รายที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
สปป. ลาว และในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจหลักทรัพย์ ไปยังประเทศเมียนมาร์ ภายใต้
การด�ำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (“KTzRH”) ผ่านการลงทุน
ของ เคทีซีมิโก้ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49.15 รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุน 204.67 ล้านบาท
•
เพิม่ ผลตอบแทนโดยการแสวงหาโอกาสการเข้าร่วมลงทุนกับกิจการต่างๆทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะเติบโตได้ในอนาคต ทัง้ นี้
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการลงทุนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจร่วมทุน
เพือ่ พิจารณาและก�ำหนดแนวทางการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ผ่านฝ่ายการลงทุนซึง่ ท�ำหน้าทีแ่ สวงหากิจการและธุรกิจ
ต่างๆพร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมทุนโดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมที่สูงแต่มี
ความเสี่ยงต�่ำทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท อีกทั้งเพื่อเป็นการกระจายผลตอบแทนจากเงินทุน
ที่มีอยู่ให้หลากหลายจากธุรกิจการลงทุนที่เคยมีมาก่อนหน้านี้

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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2.

ธุรกิจหลักทรัพย์
ด�ำเนินการภายใต้ เคทีซีมิโก้ นับแต่การโอนธุรกิจเป็นต้นมา ซึ่งมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
•
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เคทีซีมิโก้ ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้งนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุน
ต่างประเทศ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยภายใต้ทีมงานด้านการตลาดและทีมงานวิเคราะห์
หลักทรัพย์ที่มีประสบการณ์ และพร้อมให้ค�ำปรึกษาทางด้านการลงทุนแก่นักลงทุนทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐานและ
ปัจจัยทางเทคนิค
ประเภทบัญชีที่ให้บริการ ได้แก่
1. บัญชีเงินสด ซึ่งประกอบด้วย ประเภท Cash Account และ Cash Balance Account
2. บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance Account)
3. บัญชี Internet Account เป็นบัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ดว้ ยตนเองผ่านระบบ Internet ซึง่ ได้พฒ
ั นาด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบนั เคทีซมี โิ ก้ได้จดั เตรียมข้อมูลทางด้านหลักทรัพย์ตา่ งๆ เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
โดยผ่านเว็บไซต์ www.ktzmico.com ได้ตลอดเวลา บริษัทได้น�ำระบบการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Real time
ทั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเอง เช่น ZNet Plus และโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัทอื่น เช่น Streaming, และ eFin
Trade Plus เป็นต้น ให้นักลงทุนสามารถเลือกใช้ได้ทุกระบบ และทุกช่องทางการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook, Tablet และ Smartphone ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS, Android ท�ำให้นักลงทุน
ไม่พลาดข่าวสารการลงทุน และสามารถลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา
ทัง้ นี้ บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงิน FINTECH จึงได้พฒ
ั นาโปรแกรม
ZNET และ ฟังก์ชั่นต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มการตัดสินใจให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุน และตอบสนอง
ความต้องการของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยมีฟังก์ชั่นที่แนะน�ำ ดังนี้
•
Advance Alert และ Auto Trade ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ พร้อมตัง้ Order อัตโนมัติ ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด
•
Quick Sell ช่วยในการขายหลักทรัพย์หลายรายการใน Portfolio เพียงคลิกครั้งเดียว
•
DCA (Dollar Cost Average) ช่วยเพิ่มวินัยการออมให้กับนักลงทุน
•
Setscope และ Stock Radar เครื่องมือสแกนหุ้น โดยอิงจากปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคคอล
•
eZySmart Application ผ่าน Smartphone ช่วยในการท�ำธุรกรรมง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝากเงิน, ถอนเงิน,
เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว, ดูรายงานการซื้อขายย้อนหลัง 1 ปี และ ระบบแจ้งเตือนเมื่อครบก�ำหนด
การท�ำ KYC และ Suitability Test
•
ZNet Simulation โปรแกรมซื้อขายหุ้นจ�ำลองเสมือนการลงทุนจริง เพื่อช่วยนักลงทุนได้ทดลองลงทุน
ก่อนลงสนามจริง
ส�ำหรับลูกค้าสถาบัน เคทีซีมิโก้ ได้เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA (Direct Market Access)
เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่งค�ำสั่งซื้อขายและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประเภทสถาบัน
เคทีซีมิโก้ ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ภายใต้โครงการ One for All ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�ำให้
นักลงทุนที่เป็นลูกค้าของบริษัทและสมาชิก KTB Onlineสามารถเข้าใช้บริการการลงทุนแบบออนไลน์โดยวิธีการ
Single Sign On ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.ktb.co.thซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น
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เคทีซมี โิ ก้ มีบริการให้เงินกูย้ มื เพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ เพือ่ เป็นการเพิม่ สภาพคล่องให้กบั ลูกค้า อีกทัง้ เป็นการช่วยเพิม่
มูลค่าการซือ้ ขายของบริษทั เอง ในระหว่างปี 2560 ยอดเงินให้กยู้ มื เพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ปรับตัวลดลงตามภาวะตลาด
จาก 6.7 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 มาอยู่ที่ 5.0 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 โดย เคที ซีมิโก้ ได้รับวงเงินกู้
เพื่อสนับสนุนธุรกรรมดังกล่าวจากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทั้งนี้ เคทีซีมิโก้มีการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาอนุมัติวงเงินตามนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์
และตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งมีการควบคุมดูแลที่ดี โดยติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด จ�ำกัด
สัดส่วนการลงทุนเพื่อป้องกันการให้กู้ยืมกระจุกตัว ก�ำหนดอัตราการวางมาร์จิ้นที่เหมาะสมในแต่ละหลักทรัพย์
ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งในกรณีที่ลูกค้ามีการผิดนัดช�ำระ
ราคาฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์จะด�ำเนินการติดตามทวงถามให้ลูกค้าช�ำระเงินให้ครบถ้วน
ส่วนแบ่งตลาด
ล้านบาท
2560
มูลค่าการซื้อขายตลาด SET และ MAI
12,227,748
มูลค่าการซื้อขายตลาด SET และ MAI
		 (ไม่รวมบัญชีซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์)
10,949,603
มูลค่าการซื้อขายบริษัท
497,631
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท - ไม่รวมบัญชีลงทุนของบริษัท (%)
2.27%
อันดับ
22

		

2559
12,816,259

2558
10,765,469

11,468,573
588,475
2.57%
19

9,774,699
546,712
2.80%
14

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2560 เท่ากับ 10,949,603 ล้านบาทโดยเคทีซีมิโก้มีมูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์เท่ากับ 497,631 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.27
มูลค่าและสัดส่วนกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเคทีซีมิโก้สูงสุด 10 อันดับแรก เป็นดังนี้
2560
2559
2558
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ยอดรวมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
87,825 17.65 110,396 18.76 83,061 15.20
ของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก						
ลูกค้าเคทีซีมิโก้ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อยในประเทศ ซึ่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชีเงินสด โดยมูลค่า
การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามสัดส่วนลูกค้าแสดงดังตาราง

		
		
		

สัดส่วนลูกค้า
ลูกค้ารายย่อย : ลูกค้าสถาบัน
ลูกค้าในประเทศ : ลูกค้าต่างประเทศ
ลูกค้า Cash Account : Credit Balance Account

2560
88:12
95:5
79:21

2559
89:11
93:7
78:22

2558
92 : 8
95 : 5
83 : 17
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นโยบายการรับลูกค้า
เคทีซีมิโก้ ก�ำหนดนโยบายในการรับลูกค้า โดยยึดหลัก “รู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า” ต้องมีข้อมูลที่จ�ำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณา ในเรื่องของวัตถุประสงค์การลงทุน ความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งความเสีย่ งจากการลงทุน ประสบการณ์และประวัตกิ ารลงทุน การพิจารณาก�ำหนดวงเงินซือ้ ขาย
จะพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและความสามารถในการช�ำระหนี้ เพือ่ ป้องกันและจ�ำกัดความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีตามความเสี่ยงของขนาดวงเงิน และมี
นโยบายทบทวนวงเงินลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอเพื่อพิจารณาประวัติการซื้อขาย การช�ำระราคา และการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลของลูกค้าที่มีนัยส�ำคัญให้เป็นปัจจุบัน
•
ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เคทีซีมิโก้ เริ่มด�ำเนินธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นับแต่การโอนธุรกิจในเดือนพฤษภาคม 2552
โดยเคทีซีมิโก้ เสนอให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทุกประเภทที่เปิดท�ำการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, 50 Baht Gold Futures,
10 Baht Gold Futures, Sector Index Futures, Silver Futures, Crude Oil Futures, USD Futures และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3
	ในปี 2560 เคทีซีมิโก้ มีจ�ำนวนสัญญาซื้อขาย 4,150,057สัญญาคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.63 ของจ�ำนวน
สัญญาที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
		
จ�ำนวนสัญญาตลาดตราสารอนุพันธ์
จ�ำนวนสัญญาบริษัท
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (%)
อันดับ

•

2560
78,990,574
4,150,057
2.63%
14

2559
69,576,164
3,490,411
2.51%
13

2558
48,538,899
3,972,358
4.09%
9

หน่วยงาน “Derivatives Department” มีหน้าทีด่ แู ลหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพนั ธ์โดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อแนะน�ำนักลงทุน ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน
และความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการลงทุน โดยมีแผนการจัดอบรมสัมมนาอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในและนอกบริษัท และยังเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ทางด้านตราสารอนุพันธ์กับ
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) อย่างสม�่ำเสมอ
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เคทีซีมิโก้ ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Stock Borrowing and Lending) เพื่อเพิ่มช่องทางการลงทุน
แก่ลูกค้าในภาวะตลาดขาลง โดยผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สามารถหาประโยชน์ ได้จากหลักทรัพย์ที่มีอยู่โดยได้รับ
ค่าธรรมเนียมจากการให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถเลือกให้ยืมได้ทั้งประเภท Call หรือ Term ก็ได้ ขณะที่ผู้ยืม
สามารถท�ำรายการ Short ผ่านบัญชี Credit Balance ได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยืม ในอัตราที่ก�ำหนด
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•

•

ปัจจุบันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ มีการเติบโตและมีความต้องการมากขึ้นตามการพัฒนาของ
ตลาดหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ได้พัฒนาธุรกรรม SBL เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและการป้องกันความเสี่ยง
ในภาวะที่ตลาดผันผวนได้เป็นอย่างดี โดยมีการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 ครอบคลุมถึงลูกค้า
ทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าสถาบัน ลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้าที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (non-resident) ส�ำหรับในปี
2560 เคทีซีมิโก้ยังคงขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าของธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณการท�ำ
ธุรกรรม SBL ให้มากขึ้น
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(Derivative Warrants : DW)
เคทีซีมิโก้ ได้เริ่มเสนอขายตราสารอนุพันธ์ประเภท Derivative Warrants เป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2553
และในปี2560 บริษัทชะลอการออก DW โดยเสนอขาย Derivative Warrants 1 รายการ เนื่องจาก อยู่ระหว่าง
การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ Derivative Warrants (DW) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล DW ทุกซีรี่ย์
ที่ก�ำลังซื้อขายในตลาดฯ พร้อมด้วยบทวิเคราะห์ ข่าวสาร และความรู้การลงทุนใน DW โดยได้เปิดให้บริการ
“www.ktzdw18.com” วันที่ 11 มกราคม 2561
นอกจากนี้ เคทีซีมิโก้ยังมีแผนขยายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ไปสู่ตราสารอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น
Structured Notes เป็นต้น
การลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์
เคทีซีมิโก้ มีการลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) เพื่อให้ผลตอบแทนแก่บริษัท
โดยมีนโยบายการลงทุนที่ให้อตั ราผลตอบแทนทีด่ ซี งึ่ เคทีซมี โิ ก้ ได้กำ� หนดนโยบายการลงทุนดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน
และสอดคล้องกับการก�ำกับดูแลตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายที่ส�ำคัญ ๆได้แก่
- นโยบายเกี่ยวกับอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจค้าหลักทรัพย์
- นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
- นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายการก�ำกับดูแล
- นโยบายการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมในหลักทรัพย์แต่ละประเภท
-	นโยบายการก�ำหนดวัตถุประสงค์การลงทุน และการก�ำหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับอัตรา
อ้างอิงที่เหมาะสม
ในปี 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของเคทีซีมิโก้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
1) เงินลงทุนในตราสารทุน ประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนในเกณฑ์ที่ดี ได้แก่ การลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาล และตราสาร
หนี้ภาคเอกชนอายุมากกว่า 1 ปีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนอายุ
ไม่เกิน 1 ปีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BB- ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
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•

การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
เคทีซมี โิ ก้ เสนอบริการทางด้านทีป่ รึกษาทางการเงินและการสนับสนุนการเสนอขายแบบครบวงจร โดยมีนโยบาย
ประกอบธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ทงั้ ในรูปแบบทีต่ อ่ เนือ่ งจากการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินและการเข้าร่วม
กับสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ในการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ทุกประเภท เช่น พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุน้ สามัญ หุน้ บุรมิ สิทธิ หุน้ กู้ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพและตราสารทางการเงินประเภทอืน่ ๆ เป็นต้น
ซึง่ ให้บริการจัดจ�ำหน่ายทัง้ ในบทบาทของผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่าย (Lead Underwriter) ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและรับประกัน
การจ�ำหน่าย (Underwriter) หรือตัวแทนจ�ำหน่ายหลักทรัพย์โดยไม่รับประกันการจ�ำหน่าย (Selling Agent)
ผลงานการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจัดจ�ำหน่ายสรุปได้ดังนี้

		
จ�ำนวนราย
มูลค่าการจัดจ�ำหน่าย (ล้านบาท)
ค่าธรรมเนียมการจัดจ�ำหน่าย (ล้านบาท)
•

20

2560

2559

2558

29
7,368.30
82.12

24
4,938.13
20.54

21
7,389.87
102.24

ที่ปรึกษาทางการเงิน
เคทีซมี โิ ก้ให้บริการด้านทีป่ รึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร ทัง้ การระดมทุนด้วยตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ
การเสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก การเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง การออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใบส�ำคัญแสดงสิทธิ และการน�ำหุ้น
สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการการประเมินมูลค่ากิจการ
การหาแหล่งเงินกู้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการให้ค�ำปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ
เคทีซีมิโก้เป็นสมาชิก Oaklins ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ
และที่ปรึกษาทางการเงินระดับสากล กว่า 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อขยายช่องทางการประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษา
M&A ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ผู้ต้องการซื้อ-ขายธุรกิจที่อยู่ใน
ต่างประเทศหลายราย
เคทีซีมิโก้ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขง ได้แก่ สปป. ลาว โดย เคทีซีมิโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินของบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทที่มีศักยภาพที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว นอกจากนี้
ยังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT (เคทีซีมิโก้ ลงทุนร้อยละ 30) ซึ่งเป็นผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์ EDL Generation ให้แก่ประชาชน และน�ำหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในวันเปิดท�ำการซื้อขาย
วันแรกของตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาวในปี 2553 นับเป็นความส�ำเร็จก้าวหนึ่งของการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาค
ลุ่มน�้ำโขง
นอกจากนี้ ในปี 2558 เคทีซีมิโก้ ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์
จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประเทศเมียนมาร์ โดยเป็นโบรกเกอร์ ไทยเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติได้รับ
ใบอนุญาตและมีศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการผู้จัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (YSX) โดยบริษัทได้จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities Company
Limited (“KTzRH”) โดยการร่วมทุนกับ Ruby Hill Finance Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินใน
ประเทศเมียนมาร์ โดยมีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 49.15 และเริม่ เปิดด�ำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในเดือนมีนาคม 2559

ส�ำหรับปี 2560เคทีซีมิโก้ มีรายได้จากการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน ดังนี้
ล้านบาท
รายได้

2560
33.68

2559
85.79

2558
61.04

•

Wealth Advisor
เคทีซีมิโก้ ให้บริการที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการบริหาร
ความมัง่ คัง่ ในรูปแบบต่างๆ โดยตอบสนองความต้องการเป็นการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย โดยจะแนะน�ำผลิตภัณฑ์
ทางการเงินเพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลงทุน ฐานะการเงิน
ระดับผลตอบแทนที่คาดหวังภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในลักษณะ One Stop Service เนื่องจากในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการลงทุน
ในต่างประเทศ โดย เคทีซีมิโก้ จะจัดสรรการลงทุนทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนผ่านกองทุนรวมเคทีซีมิโก้
เน้นการให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนรวมถึงได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบ
ไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (Omnibus Account) โดยมีทีมงานนักวางแผนทางการเงินที่มีประสบการณ์ ให้ค�ำแนะน�ำ
ในด้านการเงินและการลงทุนและเป็นตัวแทนขายกองทุนครอบคลุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งหมด
17 แห่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการที่เคทีซีมิโก้เป็นตัวแทนซื้อขายมีมูลค่า
ทั้งสิ้น 3,772 ล้านบาท
บริษัทยังคงเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer) ให้กับกองทุนเปิด ประเภท อีทีเอฟ กับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยอย่างต่อเนื่อง

•

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ในปี 2555 เคทีซีมิโก้ ได้รับอนุมัติจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ด�ำเนิน
ธุรกิจ Private Fund ซึง่ ให้บริการจัดการทางการเงินและให้คำ� ปรึกษาด้านบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุน
ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนทางธุรกิจจากธนาคาร กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 455 ล้านบาท

•

การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เคทีซีมิโก้ เริ่มให้บริการลูกค้าด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา
ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ และเพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในประเทศเพียง
อย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันเคทีซีมิโก้ มีระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สะดวก และ
รวดเร็ว โดยให้บริการในตลาดหลักทรัพย์หลักๆของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้
รับการตอบรับจากลูกค้าที่สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามและตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว เป็นอย่างดี
นอกจากด้านระบบการซือ้ ขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพแล้ว ทางด้านการช�ำระราคาระหว่างประเทศเคทีซมี โิ ก้ ได้ทำ� ธุรกรรม
ดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศทีม่ คี วามมัน่ คงและเชีย่ วชาญในด้านการช�ำระราคาระหว่างประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ เพิม่
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการช�ำระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

21

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ภาพรวมตลาดทุนในปี 2560 และแนวโน้มปี 2561
ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ในปี 2560 ดัชนีตลาดฯ ปรับตัวขึน้ ได้แข็งแกร่ง โดยปรับขึน้ ถึง 13.7% สนับสนุนจากเศรษฐกิจในประเทศ
เติบโตได้ดกี ว่าคาด โดยเฉพาะในส่วนของภาคการส่งออก ประกอบกับเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตดีขนึ้ เช่นกัน เป็นแรงหนุนให้นกั
ลงทุนเพิม่ การลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ ง อย่างไรก็ดี ดัชนีทปี่ รับขึน้ มาเร็วส่งผลให้ตา่ งชาติกลับมาขายสุทธิในไตรมาสสุดท้ายของปี 2560
ท�ำให้โดยรวมทัง้ ปี 2560 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหนุ้ ไทยราว 2.6 หมืน่ ล้านบาท ทัง้ นี้ ในส่วนของตลาดตราสารหนีไ้ ทย มีเงินลงทุน
ต่างชาติไหลเข้าสูงถึงกว่า 2.2 แสนล้านบาท ส่งผลให้คา่ เงินบาทมีทศิ ทางแข็งค่าขึน้ นับตัง้ แต่ตน้ ปีราว 8.8%
ส�ำหรับแนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 คาดว่ามีโอกาสของการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากปี 2560 โดยยังได้แรงหนุนหลักจาก
เม็ดเงินลงทุนของนักลงทุนในประเทศ ขณะที่เงินทุนต่างชาติยังไม่ไหลกลับมาลงทุนมากนัก เนื่องจากก�ำหนดการเลือกตั้งไทย
เลื่อนออกไปเป็นช่วงต้นปี2562ทั้งนี้คาดว่าการขยายตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกยังเป็นปัจจัยสนับสนุนหลัก
โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 4.2% ในปี 2561 จากระดับ 3.9% ในปี 2560 ขณะที่อัตราการเติบโตก�ำไรของบริษัท
จดทะเบียนในปี 2561 น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาเช่นกัน
มูลค่าการซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพย์และตลาด MAI

2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

มูลค่าตลาดรวมเฉลี่ย
(ล้านบาท)
5,897,591
5,422,512
4,684,108
6,901,687
8,429,008
10,102,932
12,790,231
13,401,318
14,125,607
14,129,420
16,281,028

อัตราเติบโต
YoY (%)
12%
-8%
-14%
47%
22%
20%
27%
5%
5%
0%
15%

มูลค่าการซื้อขายรวม
(ล้านบาท)
4,271,820
3,981,230
4,428,979
7,033,947
7,191,481
7,914,567
12,330,669
11,139,291
10,765,470
12,816,259
12,227,748

อัตราเติบโต
YoY (%)
7%
-7%
11%
59%
2%
10%
56%
-10%
-3%
19%
-5%

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
(ล้านบาท)
17,436
16,118
18,226
29,066
29,473
32,304
50,329
45,466
44,302
52,526
50,114

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ก.ล.ต. และฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมีโก้

มูลค่าการซื้อขายรวมของตลาดในปี 2560 ปรับลดลง 5% จากปี 2559 ขณะที่ในด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ
ตลาดรวมส�ำหรับในปี 2560 อยู่ที่ระดับ 50,114 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2559 ที่ระดับ 52,526 ล้านบาท ส�ำหรับแนวโน้ม
ในปี 2561 คาดมูลค่าการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวันของตลาดฯ น่าจะปรับเพิม่ ขึน้ จากปี 2560 โดยคาดว่าจะได้แรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจ
ไทยปี 2561 ที่คาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์ที่ดีขึ้นที่ระดับ 4.2% เทียบกับระดับ 3.9% ในปี 2560 โดยแรงส่งต่อเศรษฐกิจไทย
ส�ำหรับปี 2561 คาดหนุนจากอุปสงค์ต่างประเทศและในประเทศที่น่าจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ซึ่งน่าจะเอื้อให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้เล็กน้อยในปี 2561 ส�ำหรับปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญจะยังมาจากต่างประเทศ
เป็นหลัก อาทิ ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ การด�ำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของ
ธนาคารกลางต่างประเทศ ปัญหาความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยการเมืองในต่างประเทศ รวมถึงความผันผวนของราคา
สินค้าโภคภัณฑ์เป็นต้น ส�ำหรับความคืบหน้าของการจัดการเลือกตั้งของไทยเป็นปัจจัยส�ำคัญในประเทศที่ต้องติดตามเช่นกัน
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ภาพรวมการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ผา่ นการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ในปี 2560 ปรับตัวดีขนึ้ จากปี 2559 โดยมีจำ� นวนบริษทั
จดทะเบียนเข้าใหม่ (IPO) ทั้งหมดจ�ำนวนต 39 บริษัทในปี 2560 (แบ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จ�ำนวน 22 บริษทั และในตลาด MAI จ�ำนวน 17 บริษทั ) เทียบกับจ�ำนวน 24 บริษทั ในปี 2559 ในขณะที่ แนวโน้มในปี 2561
คาดว่าการระดมทุนในตลาดทุนน่าจะปรับตัวดีขนึ้ จากปี 2560 หนุนจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2561 ทีค่ าดว่าจะฟืน้ ตัวดีขนึ้ จากปี 2560
ในปี 2560 สัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละประเภทมีการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องจากช่วงปี 2557 โดยสัดส่วนนักลงทุนราย
ย่อยปรับลดลงต่อเนื่องเหลือ 48% ในปี 2560 จากระดับ 62% ในปี 2557 ขณะที่ สัดส่วนของนักลงทุนต่างประเทศในปี 2560
ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญเช่นกันเป็น 30% จาก 20% ในปี 2557 ในด้านสัดส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศและพอร์ตลงทุน
ของบริษัทหลักทรัพย์ในปี 2560 ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 11% จากระดับ 9% ในปี 2557 ในขณะที่สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในปี 2560 อยู่ที่ 33% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ลดลงจาก 37% ในปี 2557 โดยคาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลจาก
สัดส่วนนักลงทุนต่างประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
สรุปภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ และตัวเลขส�ำคัญของอุตสาหกรรม
		
2560
2559
2558
ดัชนี SET
1,753.71
1,542.94
1,288.02
มูลค่าการซื้อขายรวม (ล้านบาท)
12,227,748
12,816,259 10,765,470
SET
11,652,311
12,259,772
9,997,372
MAI
575,437
556,487
768,098
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)
50,114
52,526
44,302
SET
47,755
50,245
41,141
MAI
2,358
2,281
3,161
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) (ไม่รวมพอร์ต บล.)
44,875
47,002
40,225
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของพอร์ต บล. (ล้านบาท)
5,238
5,524
4,077
Trading days
244
244
243
บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO)
39
24
36
SET
22
11
23
MAI
17
13
13
			
มูลค่าซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ล้านบาท)
3,989,387
4,473,664
4,076,975
มูลค่าการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/มูลค่าซื้อขายรวม (%)
33%
35%
38%
จ�ำนวนบล. ที่ให้บริการการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
31
31
31
สัดส่วนการซื้อขายแยกตามประเภทลูกค้า			
นักลงทุนรายย่อย
48%
54%
59%
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
11%
10%
10%
พอร์ตการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์(บล.)
11%
10%
9%
นักลงทุนต่างประเทศ
30%
26%
22%
รวม
100%
100%
100%
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมีโก้ จ�ำกัด

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์ ในรอบปี 2560 ยังคงมีการแข่งขันที่รุนแรงต่อเนื่อง โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆในอุตสาหกรรม
หลักทรัพย์ คือมีบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดด�ำเนินการใหม่ 2 ราย ในปี 2560 ได้แก่
1) บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั่ พาร์ทเนอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (โบรกเกอร์หมายเลข 21 ใช้ชอื่ ย่อ MERCHANT) โดยเริม่ ประกอบ
ธุรกิจหนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในเดือนมิถุนายน ปี 2560 และมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ บริษัท เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ำกัด
2) บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ�ำกัด (โบรกเกอร์หมายเลข 10 ใช้ชื่อย่อ Z) เป็นบริษัทหลักทรัพย์
ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยเริ่มประกอบธุรกิจในช่วงปลายเดือนพฤศิกายน ปี 2560 เพื่อด�ำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ออนไลน์ โดยให้ลกู ค้าซือ้ ขายหลักทรัพย์แบบบริการตนเองผ่านระบบออนไลน์ โดย Z มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่คอื จีเอ็มโอ
ไฟแนนซ์เชียล โฮลดิง้ ส์ อิงค์ 99.9% และเป็นบริษทั ลูกของ GMO Click Holdings โบรกเกอร์ชนั้ น�ำในเครือบริษทั จีเอ็มโอ
อินเตอร์เนท กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี 9 บริษัทในเครือเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
โดยหากเปรียบเทียบกับปี 2559 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เปิดด�ำเนินการใหม่ 1 ราย ได้แก่ Yuanta Securities (Thailand) โดย
Yuanta Securities Asia Financial Services Limited ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด ในวันที่ 8 กรกฎาคม
2559 จากบริษัททุนภัทร จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารเกียรตินาคิน (KKP) ขณะที่ปี 2558 มีบริษัทหลักทรัพย์
เปิดด�ำเนินการใหม่ 2 ราย ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
จ�ำกัด (SBITO) ขณะที่ปี 2557 มีบริษัทหลักทรัพย์เปิดด�ำเนินการใหม่ 1 แห่ง ได้แก่ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
และปี 2556 มีบริษัทหลักทรัพย์เปิดใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ บล.เออีซี, บล.เอเชียเวลธ์, และ บล. แอปเปิ้ล เวลธ์

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการออกและเสนอขายตั๋ว
แลกเงินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
ส�ำหรับ เคทีซีมิโก้ ได้รับวงเงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อสนับสนุนธุรกรรมเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์วงเงิน 3,000 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้นเมื่อทวงถาม (call loan) รวมถึงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) อีกจ�ำนวนหนึ่ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทมีการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสม
ระหว่างการใช้เงินทุนจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ และเงินกูย้ มื โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งทางด้านเงินกองทุนและต้นทุนทางการเงินเป็นหลัก
เพื่อผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทไม่มีการจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
บริษทั ได้รบั การผ่อนผันการด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เนือ่ งจากได้รบั อนุญาตให้หยุด
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว
ส�ำหรับ เคทีซีมิโก้ ด�ำเนินนโยบายด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สูงกว่าที่ก�ำหนด
โดยหน่วยงานทางการ คือเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต�่ำกว่า 25 ล้านบาทและไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 7 และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ต�่ำ
กว่า 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เคทีซีมิโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 1,109 ล้านบาท และอัตราส่วนเงิน
กองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ร้อยละ 18 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,441 ล้านบาท
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3.

ธุรกิจการจัดการกองทุน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ปัจจุบนั บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนโซลาริส จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจการจัดการกองทุน โดยบริษทั ได้รบั อนุญาตให้ดำ� เนิน
การจัดการกองทุนทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

1.

การจัดการกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จ�ำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550ใบอนุญาตเลขที่
0009 / 2549โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550

2.

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนส่วนบุคคล
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนโซลาริส จ�ำกัด ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2550ใบอนุญาตเลขที่ 0008/2550โดยเริม่ ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม
2550

3.

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนโซลาริส จ�ำกัด ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล (กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ) ภายใต้พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์
2553ใบอนุญาตเลขที่ 0001/2555โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีลูกค้าประเภทกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการ

4.

การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนโซลาริส จ�ำกัด ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นผูจ้ ดั การ
เงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ใบ
อนุญาตเลขที่ 0009 / 2550โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจดังกล่าว

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
เนือ่ งจากธุรกิจหลักของบริษทั บริหารสินทรัพย์คอื การรับซือ้ หรือรับโอนสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพจากสถาบันการเงิน รวมทัง้
หลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อน�ำมาบริหารหรือจ�ำหน่ายออกไป สภาวะการตลาดและภาวะการแข่งขันของธุรกิจนี้จึง
ขึ้นกับคุณลักษณะและปริมาณหนี้ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินเป็นส�ำคัญ
ณ ปัจจุบัน ผู้ประกอบการบริษัทบริหารสินทรัพย์ หากแบ่งออกลักษณะการถือหุ้นแล้ว แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ
บริษัทที่ถือหุ้นใหญ่โดยรัฐ บริษัทที่ถือหุ้นใหญ่โดยธนาคารพาณิชย์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์อิสระ
ทั้งนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด จัดอยู่ในประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์อิสระ		
	เนื่องจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพแบ่งออกได้หลายชนิด เช่น ลูกหนี้สินเชื่อทั่วไป ลูกหนี้สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้สิน
เชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น แต่ละบริษัทมีความถนัดหรือสนใจในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเหล่านี้แตกต่างกันออกไป และนโยบาย
ของแต่ละบริษัทที่มีธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทแม่ อาจพิจารณารับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์จากบริษัทแม่เท่านั้นเป็นหลัก
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่มาของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ใช้ในการบริหารจัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด จะจัดหาจากการเข้าร่วม
ประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน เพื่อน�ำมาบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวให้กลับมาเป็น
สินทรัพย์ปกติได้ในระยะเวลาอันสัน้ และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ระบบเศรษฐกิจในทีส่ ดุ โดยพิจารณา โอกาสความเป็นไปได้
ในการประมูล อัตราก�ำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเป็นไปได้ที่จะเก็บหนี้ได้ แหล่งเงินทุน ที่ใช้และสภาพคล่องของบริษัท
มูลค่าทรัพย์สินรอการขายและมูลค่าหลักประกันที่มีอยู่ของลูกหนี้ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส�ำคัญของบริษัทประกอบด้วย
1.

2.
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การด�ำเนินกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นกระบวนการที่บริษัทกับลูกหนี้สมัครใจแก้ปัญหาการช�ำ ระหนี้สิน
โดยการก�ำหนดข้อตกลงในการช�ำระหนี้ขึ้นใหม่ เช่น
1.1 การผ่อนปรนเงื่อนไขการช�ำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้เป็นกรณีพิเศษเช่น การลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย ลดอัตรา
ดอกเบี้ย การขยายระยะเวลาการช�ำระเงินหรือเงื่อนไขอื่นๆ เป็นต้น
1.2 การแปลงหนีเ้ ป็นทุนระหว่างบริษทั กับลูกหนี้ เพือ่ ลดภาระหนีข้ องลูกหนีท้ จี่ ะต้องช�ำระให้บริษทั และบริษทั
จะเปลี่ยนสถานะจากเจ้าหนี้เป็นผู้ถือหุ้น
1.3 การน�ำทรัพย์สินออกประมูลขายเพื่อน�ำมาลดยอดหนี้ของลูกหนี้ และเพื่อไม่ให้ทรัพย์สินดังกล่าวด้อยค่า
ลงไปมากกว่าที่เป็นอยู่
1.4 แนวทางอื่นๆ เช่น การรับโอนทรัพย์สินเพื่อตีช�ำระหนี้ เงินให้สินเชื่อ เป็นต้น			
การบริหารทรัพย์สินรอการขาย ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) มีที่มาจากการรับโอนช�ำระหนี้จากลูกหนี้และ
การบังคับคดีกับหลักประกัน กรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติในเรื่องหนี้กับลูกหนี้ได้ สามารถด�ำเนินการในรูปการ
จ�ำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไป หรือก่อสร้างโครงการที่สร้างค้างให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพที่ดีเพิ่ม
ศักยภาพในการขายและมีมลู ค่าเพิม่ ตลอดจนมีเทคนิควิธกี ารในการหาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเพือ่ เพิม่ โอกาสให้
ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถขายได้

ปัจจัยความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจลงทุนของบริษัทฯ แต่เดิมนั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน โซลาริส จ�ำกัด และได้
ร่วมลงทุนร่วมกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด ซึ่งบริษัททั้งสองต่างประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงในธุรกิจหลักทรัพย์
ประกอบกับนโยบายการเปิดให้มีการแข่งขันเสรีในธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามล�ำดับ ท�ำให้บริษัทฯ เล็งเห็นว่า
การที่บริษัทฯ จะพึ่งพาเพียงรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพียงล� ำพังไม่เป็นไปตามหลักการกระจายความเสี่ยง
ในการลงทุนที่ดี บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเติบโตในอนาคต โดยมุ่งไปที่ผลตอบแทน
จากการเพิ่มค่าของเงินลงทุนในบริษัทต่างๆ ในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมก�ำหนดนโยบาย
และก�ำกับดูแลการบริหารงานด้วย
ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษัท
แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านการค้า น�ำเข้า ส่งออก จ�ำหน่ายหรือเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายทั้งปลีกและส่ง
เครื่องส�ำอาง น�้ำหอม หัวน�้ำหอม วัตถุดิบในการผลิตเครื่องส�ำอางและสารให้กลิ่นต่างๆ และฝึกสอนอบรมด้านโยคะ การออก
ก�ำลังกาย ตามล�ำดับ ซึง่ ตัวแทนทีบ่ ริษทั ฯ จัดส่งเข้าร่วมเป็นกรรมการได้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงด้านนโยบาย
และระบบงานต่างๆ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจ คาดว่าบริษัททั้งสองจะเริ่มมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ
ในอนาคตอันใกล้
แม้ผลการด�ำเนินงานโดยรวมที่แสดงในงบการเงินประจ�ำปี 2560 ของบริษัทฯ จะแสดงถึงการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บางแห่ง อันแสดงถึงปัจจัยความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องมุ่งความสนใจเข้าแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการด้อยค่า
ในอนาคต ขณะนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ระหว่างด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้อีก และยังถือ
เป็นความรับผิดชอบที่ส�ำคัญที่จะต้องปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนที่บริษัทย่อยรับจัดการลงทุนต่อไป ส�ำหรับแนวทาง
การแก้ไขปัญหานั้น บริษัทย่อยจะถือปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติที่กฎหมายก�ำหนด และตามการสั่งการหรือข้อแนะน�ำ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกลยุทธ์การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้ทันต่อรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและธุรกิจ
โดยได้พิจารณาที่จะประกอบธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เพื่อหารายได้โดยตรงเข้าบริษัทฯ เอง ภายใต้กรอบสัญญาร่วมทุนที่ได้ท�ำ
ความตกลงไว้กับธนาคาร กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และพิจารณาประกอบธุรกิจที่เพิ่มศักยภาพบริษัทในกลุ่มเดียวกันเพิ่มขึ้น
โดยสรุปแล้ว แม้บริษทั ฯ จะเผชิญปัจจัยความเสีย่ งอย่างส�ำคัญในรอบระยะเวลาทีผ่ า่ นมาอันส่งผลต่อผลประกอบการของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ก็ได้พิจารณาการด�ำเนินการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว และแสวงหาแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่เหมาะสม
เพื่อท�ำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
ชื่อ
1
2
3
4
5

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
UBS AG SINGAPORE BRANCH
OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT
นายวชิระ ทยานาราพร
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH
6 นายพิมล ศรีวิกรม์
7 BANK OF SINGAPORE LIMITED
8 นายทวีฉัตร จุฬางกูร
9 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
10 นายประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์
อื่นๆ
รวม

จ�ำนวนหุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
100,000,000
7.647
62,000,000
4.741
50,042,954
3.827
33,800,000
2.585
31,764,567
31,373,300
27,270,410
27,000,000
22,775,456
20,000,000
901,710,241
1,307,736,926

2.429
2.399
2.085
2.065
1.742
1.529
68.952
100.00

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง
มีนัยส�ำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลก�ำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการด�ำเนินธุรกิจ และจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับการก�ำหนดของคณะกรรมการบริษัทแต่ละบริษัทนั้น
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โครงสร้างการจัดการ
1.

คณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อและชื่อสกุล
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
			
			
			
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
			
			
			
3. นายพินิจ พัวพันธ์
			
			
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
			
			
5. นางพรพรรณ พรประภา
			
6. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
			
			
7. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
			
			
8. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
			
9. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
			
10. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ*
			
		 นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์
			

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ต�ำแหน่ง
กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการลงทุน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ

		 *	นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2560 (แทนต�ำแหน่งว่าง
เนื่องจากกรรมการคนเก่าลาออกก่อนครบวาระ) โดยการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
และบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบกิจการของบริษทั ฯ และมีอำ� นาจหน้าทีด่ ำ� เนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ และมีอ�ำนาจกระท�ำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยราย
ละเอียดการมอบอ�ำนาจต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติให้ท�ำ
รายการที่ผู้รับมอบอ�ำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ชื่อและจ�ำนวนกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�ำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีรายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
3. นายพินิจ พัวพันธ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
5. นางพรพรรณ พรประภา
6. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
7. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
8. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
9. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
10. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ*
		 นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
4/4
4/4
1/4
1/4
2/4
3/4
3/4
4/4
3/4
2/2
เลขานุการ

		 *	นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ ตามมติทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2560 (แทนต�ำแหน่งว่าง
เนื่องจากกรรมการคนเก่าลาออกก่อนครบวาระ) โดยการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
และบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
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2.

ผู้บริหาร

1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
			
			
			
2. นายพินิจ พัวพันธ์
			
			
3. นายจิรายุ เชื้อแย้ม
			
4. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์
5. นางสาวสุมาลี ตั้งสัจจานุรักษ์
3.

-

กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน
เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส Research Advisory Group
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส Business Support Group

เลขานุการบริษัท
นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างองค์กร

Corporate Governance

Nominating &
Compensation Committee

Board of Directors

Audit & Risk
Management Committee

Chief Executive Officer

Compliance & Internal
Audit Unit

Investment Committee

Human Resources
Outsource from KTZ

Research Advisory
Group

Investment Group

Corporate
Services
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Business Support
Group

Accounting
& Treasury

Company Secretary
Office

IT
Outsource from KTZ

ข้อมูลของ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ต�ำแหน่ง

- กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ
- ประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการลงทุน
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
69 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
20 กันยายน 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
MBA, University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ. 2514)
การอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2548)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
สัดส่วนการถือหุ้น
7.65%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบิดาของนายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน
		
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
12 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน
		
14 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
22 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
26 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 สิงหาคม 2557
-

กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ, ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
กรรมการไม่มีอ�ำนาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน
ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน
		
15 มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน
-

ประธานกรรมการ บริษัท น�้ำตาลครบุรี จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัทมั่นคงเคหะการ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นๆ
31 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
24 มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอชเอสเอช-สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้ง จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท บรรทัดทอง จ�ำกัด
กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ บริษัท นิวคอร์ป จ�ำกัด
กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ บริษัท เอเซียกังนัม จ�ำกัด

-

ผลงานในอดีต
มีนาคม 2546 - เมษายน 2559
		
2553 - 2554
2552 - 2554
2550 - 2553
-

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ำมันปาล์ม จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
กรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ประธานกรรมการและประธานบริหาร บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ต�ำแหน่ง

- กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ
- รองประธานกรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
อายุ
58 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
18 เมษายน 2550
คุณวุฒิทางการศึกษา
MBA (Finance), Illinois Benedictine College (พ.ศ. 2527)
การอบรม
- Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2546)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
- Advanced Audit Committee Program (พ.ศ.2560)
สัดส่วนการถือหุ้น
0.81%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
1 พฤษภาคม 2552 - ปัจจุบัน
29 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน
11 มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน
27 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน
สิงหาคม 2552 - ปัจจุบัน

-

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด
กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด
กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด
Chairman of the Board, Executive Chairman, Thanh Cong Securities J.S.C.

บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14 มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
28 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
28 พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน
23 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน

- กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ�ำกัด (มหาชน)

ผลงานในอดีต
28 พฤษภาคม 2555 - 27 พฤษภาคม 2557
19 มิถุนายน 2556 - 27 พฤษภาคม 2557
20 มิถุนายน 2555 - 19 มิถุนายน 2556
1 มกราคม 2556 - 19 มิถุนายน 2556
		
2546 - 16 พฤษภาคม 2556
8 กันยายน 2553 - 3 พฤศจิกายน 2554
		
31 มกราคม 2554 - 3 พฤศจิกายน 2554
3 กรกฎาคม 2544 - 18 เมษายน 2550
2542 - 2546
2542
-
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กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จ�ำกัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

นายพินิจ พัวพันธ์
ต�ำแหน่ง

- กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
อายุ
50 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
30 มกราคม 2552
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Advanced Management Program, Harvard Business School (พ.ศ. 2549)
- MSC, Economics, London School of Economics (พ.ศ. 2533)
- BA, Economics & Political Science, Tufts University (พ.ศ. 2532)
การอบรม
- Audit Committee Program (พ.ศ. 2547)
- Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2547)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11) (2554)
- วุฒิบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
		 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มส.5) (พ.ศ. 2557)
- หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการ ส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
		 และองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI 15)
		 (พ.ศ. 2559)
- Executive Energy Program, The Federation of Thai Industries (EEP3) (พ.ศ. 2560)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
2 มีนาคม 2552 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
3 กรกฎาคม 2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
28 พฤษภาคม 2550 - 8 พฤศจิกายน 2556
- กรรมการคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
21 พฤษภาคม 2550 - 21 ตุลาคม 2551
- กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
28 ตุลาคม 2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2545 - ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
		 บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
8 มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
22 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
23 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เงินทุนศรีสวัสดิ์ จ�ำกัด (มหาชน)
20 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
2545 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จ�ำกัด
2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ไอเดียส์ 1606 จ�ำกัด
2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท เวลา ชะอ�ำ เรสซิเดนเซส จ�ำกัด
ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จ�ำกัด
ผลงานในอดีต
28 เมษายน 2552 - 17 เมษายน 2560
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด
28 ตุลาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2557
- กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
สิงหาคม 2552 - 29 มีนาคม 2556
- กรรมการ Thanh Cong Securities J.S.C.
2553 - 31 มกราคม 2555
- กรรมการ, BCEL-KT Securities Co., Ltd.
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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นางพรพรรณ พรประภา
ต�ำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
อายุ
64 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
18 เมษายน 2550
คุณวุฒิทางการศึกษา
Marry Mount College, U.S.A.
การอบรม
- Audit Committee Program (พ.ศ. 2551)
- Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2551)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559)
สัดส่วนการถือหุ้น
0.01%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
21 พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
28 พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
		 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
บริษัทอื่นๆ
2520 - ปัจจุบัน
2522 - ปัจจุบัน
2522 - ปัจจุบัน
2523 - ปัจจุบัน

36

-

กรรมการ บริษัท สยามกลการ จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทุนถาวร จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมบัติถาวร จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทองถาวรพัฒนา จ�ำกัด

นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
ต�ำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
59 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
26 กุมภาพันธ์ 2553
(เปลี่ยนต�ำแหน่งจาก กรรมการไม่มีอ�ำนาจ เป็น กรรมการอิสระ
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556)
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Bachelor of Business RMIT University Melb.Australia
- Fellow of the Financial Services Institute of Australasia
- Chartered Director Thai Institute of Directors
การอบรม
- Director Certification Program (DCP 153/2011) (พ.ศ. 2554)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 9/2015) (พ.ศ. 2558)
- Chartered Director Class (CDC 10/2015) (พ.ศ. 2558)
- Diploma Director Certification Program (พ.ศ. 2555)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
20 กันยายน 2556 - 13 พฤศจิกายน 2557
- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
18 มีนาคม 2553 - 19 กันยายน 2556
- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
11 พฤศจิกายน 2553 - 8 พฤศจิกายน 2556
- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
บริษัทอื่นๆ
1 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
1 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
ผลงานในอดีต
เมษายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2551 - 31 ธันวาคม 2556

- ที่ปรึกษา, D.W.P. Co., Ltd.
- ทีป่ รึกษา, Delight Plus Co., Ltd.
- ที่ปรึกษา, MBMG Corporate Solutions Co., Ltd.
- Executive, Thai Strategic Capital Management Co., Ltd.

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
ต�ำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ
66 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
27 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา
EAC’s Internal School, Copenhagen
การอบรม
- Directors Accreditation Program DAP (2554)
- Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2555)
-	3rd National Director Conference 2014 under topic “Improving Corporate
Governance : Key to Advancing Thailand (พ.ศ. 2557)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
10 พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
9 พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
		 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
10 พฤษภาคม 2555 – 8 พฤษภาคม 2557
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
		 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
10 พฤษภาคม 2555 – 20 กันยายน 2556
- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
กุมภาพันธ์ 2560 – ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
บริษัทอื่นๆ
2559 - ปัจจุบัน
เมษายน 2555 - ปัจจุบัน
ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน

ผลงานในอดีต
มกราคม - มีนาคม 2555
มกราคม 2550 - ธันวาคม 2554
มกราคม 2544 - ธันวาคม 2550
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-

Executive Board Director, ECCO (Vietnam) Co., Ltd.
Vice Chairman บริษัท อีซีซีโอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Executive Board Director บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Executive Board Director, PT ECCO Indonesia
Executive Board Director, PT ECCO Tannery Indonesia

- ที่ปรึกษา บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
- Sr. Executive บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
- Executive Vice President บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ต�ำแหน่ง
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
60 ปี
10 พฤษภาคม 2556
- MBA, New York University, U.S.A. (พ.ศ. 2527)
- MEA, George Washington University, U.S.A. (พ.ศ. 2523)
- Role of the Chairman Program (ROCP) V. 2 (พ.ศ. 2554)

-	Corporate Good Governance for the Director & Executives of Enterprise &
Public Organization V. 4 (พ.ศ. 2553)
- Director Certification Program (DCP) V. 115 (พ.ศ. 2552)
- Audit Committee Program (ACP) V. 1 (พ.ศ. 2552)
- Change Management for Top Executive Program (GRID Thailand)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2559)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
10 พฤษภาคม 2556 - ปัจจุบัน
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิถุนายน 2553 - ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน
ผลงานในอดีต
พฤษภาคม 2554 - มีนาคม 2560
มิถุนายน 2553 - 2555

กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสนสิริ จ�ำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จ�ำกัด (มหาชน)
- Chief Financial Officer บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
ต�ำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
อายุ
53 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
20 กันยายน 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
-	MBA, University of California at Los Angeles John E. Anderson, U.S.A.
(พ.ศ. 2532)
การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้น
2.40%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน

-

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด

8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พฤษภาคม 2536 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทอื่นๆ
มกราคม 2532 - ปัจจุบัน
มีนาคม 2550 - ปัจจุบัน
ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน
		
มกราคม 2555 - ปัจจุบัน
มีนาคม 2558-ปัจจุบัน
-

กรรมการ บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ล และทาวเวอร์ จ�ำกัด
นายกสมาคม สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนศรีวิกรม์ - ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
กรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผลงานในอดีต
มกราคม 2556 - 3 พฤษภาคม 2559
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
ต�ำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
อายุ
59 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
28 เมษายน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Graduate School of International Studies, University of Denver
		 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531)
- Graduate School of International Studies, University of Denver
		 ปริญญามหาบัณฑิต (พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2529)
- Department of Political Science, The Ohio State University
		 ปริญญามหาบัณฑิต (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2524)
- Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
		 ปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) (พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2522)
การอบรม
- Directors Certification Program (DCP)
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
28 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
28 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
บริษัทอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน
16 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

-

ประธานกรรมการ บริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ เซอร์วิส จ�ำกัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน แอ๊ดวานซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท พีเอชเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัทน�้ำมันอพอลโล (ไทย) จ�ำกัด
อาจารย์ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ
ต�ำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน
อายุ
43 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
27 เมษายน 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา
- Charter, CFA Institute, CFA Charterholder
- Thunderbird, School of Global Management,
		 Master of International Management, Arizona, USA (พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543)
- บริหารธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2540)
การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตรของ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
27 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
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บริษัทอื่นๆ
เมษายน 2551 - ปัจจุบัน

- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส บริษัท ออพท์เอเซีย แคปิตอล จ�ำกัด

ผลงานในอดีต
พฤษภาคม 2547 - เมษายน 2551
มิถุนายน 2545 - เมษายน 2547
พฤศจิกายน 2543 - พฤษภาคม 2545
มิถุนายน 2543 - กันยายน 2543

-

Director, บริษัทแกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอรี เซอร์วิส จ�ำกัด
Vice President, Cerberus Thailand LLC
Assistant Manager, Prime Partners Asset Management Pte. Ltd (Singapore)
Associate Intern, Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd

นายจิรายุ เชื้อแย้ม
ต�ำแหน่ง

- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน
- เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
อายุ
43 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (พ.ศ. 2560)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน
- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน และเลขานุการคณะกรรมการลงทุน
		 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจ และกรรมการบริหาร
		 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด
ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด
กุมภาพันธ์ 2560 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
ผลงานในอดีต
เมษายน 2557 - ธันวาคม 2559
กันยายน 2552 - กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 2550 - สิงหาคม 2552
พฤษภาคม 2548 - ธันวาคม 2549
เมษายน 2542 - เมษายน 2548

-

กรรมการ บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จ�ำกัด
ผู้จัดการอาวุโส ส�ำนักบริหารการลงทุน บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการลงทุน ส�ำนักธุรกิจใหม่ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ บริษัท แคปแมกซ์ จ�ำกัด

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์
ต�ำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม

- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส Research Advisory Group
54 ปี
- MBA (Finance), Eastern Michigan University, U.S.A.
- หลักสูตรอบรมใบอนุญาตผู้จัดการกองทุน สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (พ.ศ. 2553)
- หลักสูตรอบรมใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
		 สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (พ.ศ. 2555)
- Valuation of Oil and Gas Assets, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore
- Equity Derivatives: Managing, Trading, Hedging and Arbitrage (SAA)
- Analysis and Valuation of Telecommunication Industry (SAA)
สัดส่วนการถือหุ้น
0.000001%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
2558 - ปัจจุบัน
- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
- กรรมการมีอ�ำนาจ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด
2554 - 2558
- ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

นางสาวสุมาลี ตั้งสัจจานุรักษ์
ต�ำแหน่ง
- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ
อายุ
57 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- MBA (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
- อยู่ระหว่างการเตรียมสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
2559 - ปัจจุบัน
- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - 2559
- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่าย IT Innovative บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
2537 - 2555
- ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่าย IT บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน),
		 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี
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นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์
ต�ำแหน่ง

- เลขานุการบริษัท
- เลขานุการคณะกรรมการ
- ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักเลขานุการบริษัท
อายุ
52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2529)
การอบรม
- Company Secretary Program (CSP# 2/2002) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2545)
- Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 10 วัน)
		 จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 และสมาคมบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2546)
- Corporate Secretary Development Program (หลักสูตร 3 วัน)
		 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (พ.ศ. 2550)
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 18) (หลักสูตร 4 วัน)
		 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2551)
- Board Reporting (BRP #3/2010) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2553)
- Effective Minutes Taking (EMT #17/2010) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2553)
- Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 23) (หลักสูตร 4 วัน)
		 จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2554)
- Advanced for Corporate Secretaries (หลักสูตร 4 วัน)
		 จัดโดย ชมรมเลขานุการบริษัท, สมาคมบริษัทจดทะเบียน,
		 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. (พ.ศ. 2558)
- Company Reporting Program (CRP#16/2016) จัดโดย IOD (พ.ศ. 2559)
- หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่น 9
		 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ (พ.ศ. 2559)
- การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) (S06) - รุ่นที่ 1
		 (หลักสูตร 2 วัน) จัดโดย ตลท. (พ.ศ. 2560)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
มกราคม 2559 - ปัจจุบัน
- เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
		 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน
- ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
2544 - มิถุนายน 2557
- ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
		 บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มี

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
วันที่ 28 มิถุนายน 2549

รายชื่อกรรมการ
นางพรรณี สถาวโรดม
นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย์
นายจิรายุ เชื้อแย้ม
นายสมพร ศศิโรจน์
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายประเวศ สุทธิรัตน์
นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช
นายเพิ่มพล ประเสริฐล�้ำ	
นายสุพรรณ เศษธะพานิช

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการมีอ�ำนาจและผู้จัดการบริษัท
บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด
ที่ตั้งส�ำนักงาน
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประเภทกิจการ 	ธุรกิจประเภทรับซื้อหรือรับโอนทรัพย์สินด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมทั้งหลักประกันเพื่อน�ำ
มาบริหารหรือจ�ำหน่ายจ่ายโอน รวมถึงกิจการอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งหรือเกีย่ วกับกิจการตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
วันที่จัดตั้งบริษัท
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
1.
2.
3.
4.
5.
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รายชื่อกรรมการ
นายเลิศศักดิ์ ผลอนันต์
นายสมพร ศศิโรจน์
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายจิรายุ เชื้อแย้ม
นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการผู้จัดการ กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ

บริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2543

รายชื่อกรรมการ
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
นายพินิจ พัวพันธ์
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
นายเชาว์ อรัญวัฒน์
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
นายธวัช อยู่ยอด

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
กรรมการมีอ�ำนาจ, ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการมีอ�ำนาจ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการไม่มีอ�ำนาจ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการไม่มีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เลขที่ 26/51 อาคารอรกานต์ ชั้น 14 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายน�้ำหอม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

รายชื่อกรรมการ
นายนิพนธ์ รักศรีอักษร
นายจิรายุ เชื้อแย้ม
นายโหยว เทียน เหว่ย มาร์วิน
นางสาวศันสนีย์ วงศ์วรเศรษฐ
นายปีเตอร์ อีมิล โรมฮิลด
นางสาวอายูตี้ เปีย อาลิซาเบท บราวน์

ต�ำแหน่ง
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการไม่มีอ�ำนาจ
กรรมการไม่มีอ�ำนาจ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งส�ำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4.

บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด
เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ธุรกิจโยคะสตูดิโอ โรงแรม และอาหาร
วันที่ 4 มิถุนายน 2545

รายชื่อกรรมการ
นางสาวเบญจพร การุณกรสกุล
นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล
นางสาวอรวรรณ การุณกรสกุล
นายอภิชาติ การุณกรสกุล
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายพิมล ศรีวิกรม์

ต�ำแหน่ง
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ
กรรมการมีอ�ำนาจ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2560

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก) กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ

1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
		
		
		
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา **
		
		
		
3. นายพินิจ พัวพันธ์ **
		
		
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิมล ศรีวิกรม์
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการลงทุน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการมีอ�ำนาจในการจัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
โบนัส*
รายเดือนและ
เบี้ยประชุม

940,000

960,793.61

-

-

-

-

420,000

490,788.08

ชื่อ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

5. นางพรพรรณ พรประภา
		
6. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
		
		
7. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
		
		
8. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
		
9. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
		
10. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ
		
		
หมายเหตุ

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
โบนัส*
รายเดือนและ
เบี้ยประชุม

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
• กรรมการอิสระ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
• กรรมการ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
รวม

380,000

490,788.08

525,000

736,981.45

465,000

524,359.91

360,000

378,882.00

420,000

468,406.87

310,000
3,820,000 4,051,000.00

* โบนัสกรรมการ อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2559 ซึ่งจ่ายในปี 2560
** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ราย ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

(ข)

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร
รูปแบบค่าตอบแทน

จ�ำนวนเงินรวม (บาท)

เงินเดือนและโบนัส

17,637,194.00

(2) ค่าตอบแทนอื่น

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นจ�ำนวน
เงิน 889,026 บาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ปฏิบัติตามแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดมา โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลส�ำรวจบรรษัท
ภิบาล ปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดหลายส่วน เช่น การเพิ่มช่องทางการเสนอความคิดเห็น
ของผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วยิ่งขึ้นหลังการประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวทางการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก (OECD) โดยมีขอบเขตดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุม
ตามวาระต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนประชุม และบริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งในแต่ละวาระจะระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผลพร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลทันเวลาและเพียงพอในการตัดสินใจส�ำหรับการเข้าร่วม
การประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน
14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมในคราวที่ผ่านมา

สิทธิในการออกเสียง
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอ�ำนาจ
ปฏิบัติตาม และส�ำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็น
รายบุคคล
นอกจากนี้ ก่อนการประชุมประธานจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงกฏเกณฑ์และวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ บริษทั ฯ
ยังจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค�ำถาม
บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนเสนอวาระการประชุม เสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เลือกตัง้ เป็นกรรมการ
และตั้งค�ำถามเป็นการล่วงหน้า โดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุม
ผู้ถือหุ้น ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งค�ำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการและผู้บริหารยังได้มีการพบปะพูดคุยกับ
ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นกันเอง

สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม
ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้บนพื้นฐานการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ของบริษัทฯ
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2.

3.

บริษัทฯ มีนโยบายในการอ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้า
ร่วมประชุมได้อย่างสะดวก รวมทั้งมีการจัดส�ำรองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ และตั้งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษบน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถ Download เอกสารดังกล่าวได้ล่วงหน้า
ส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกโดยการส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ
ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมเพือ่ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สทิ ธิออกเสียงโดย
การมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอีกด้วย และส�ำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงแบบหนังสือมอบฉันทะเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย
ส�ำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึง่ หุน้
ต่อหนึง่ เสียง ซึง่ บริษทั ฯ สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนน รวมทัง้ ใช้บริการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น และ
จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมส�ำหรับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และก�ำหนดให้กรรมการทุกคนรวมไป
ถึงผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
การค�ำนึงถึงบทบาทของของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ ว่าเป็นแรงสนับสนุนทีส่ ำ� คัญต่อการเจริญเติบโตและความ
ส�ำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น
		บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาโดย
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูล
ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดท�ำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

3.2 ลูกค้า
		“ความพึงพอใจของลูกค้า” เป็นนโยบายส�ำคัญในการให้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาบริการและ
สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากทางการน�ำเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมบริการทางการเงินและ
การลงทุน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไข
ปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อแนะน�ำ
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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3.3 พนักงาน
		บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษทั อืน่ ๆ ทีป่ ระกอบธุรกรรมแบบเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มสี วัสดิการต่างๆ
ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน
โดยมีนโยบายทีจ่ ะจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวเพือ่
ธ�ำรงรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเทท�ำงานให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ที่ออกให้พนักงานในราคาต�่ำกว่าราคาตลาด เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทในระยะยาวตาม
โครงการ ESOP (Employee Stock Ownership Plan) (ถ้ามี)
		พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ จะได้รับการแนะน�ำ Orientation และได้รับคู่มือพนักงานเพื่อให้
ทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับทราบอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อบังคับการท�ำงาน หลักเกณฑ์
การลางาน ระเบียบวินัยการท�ำงาน รวมทั้งคู่มือสมาชิกประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การประกันชีวิต การประกัน
สุขภาพ เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ การลาพักร้อน เป็นต้น
		นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ท�ำงาน
รวมไปถึงการดูแลเรื่องสวัสดิภาพให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมหรือจัดให้มีแผนงานดังกล่าว เช่น
การเข้าร่วมแผนหนีไฟของอาคารเป็นประจ�ำทุกปี การจัดให้มแี ผนฉุกเฉินส�ำหรับการปฏิบตั งิ านนอกสถานที่ กรณี
เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงที่ท�ำให้พนักงานไม่สามารถเข้ามาในสถานที่ท�ำการของบริษัทฯ ได้ การจัดให้มีการรักษา
ความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ท�ำงานในอาคาร เป็นต้น
		โดยในปี 2560 ไม่มีพนักงานคนใดได้รับอุบัติเหตุหรือมีการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงาน
		บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรูค้ วามสามารถและศักยภาพของพนักงานด้วยการส่งเสริมให้พนักงาน
ได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกรรม
และกฎระเบียบใหม่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงานต่อปี
จะไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง
		ในด้านกิจกรรมของกลุ่มพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทฯ อาทิเช่น การร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน การเข้าร่วมประชุม
พัฒนาระบบงานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์
ที่ดีภายในองค์กร เช่น กิจกรรมท�ำบุญบริษัทฯ ประจ�ำปี กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ ตลอดจนกิจกรรม
การกีฬาเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย
		คณะกรรมการได้ก�ำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการสิทธิ
มนุษยชนในการบริหารจัดการ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ออก
กฎระเบียบปฏิบัติใดๆโดยเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ แตกต่างกัน ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่โดยไม่ละเมิดสิทธิด้านแรงงาน ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ
		บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหากับ
คณะกรรมการได้โดยตรงผ่านทางเวปไซต์ของบริษทั ฯ หรือหน่วยงานก�ำกับดูแลของบริษทั ฯ ซึง่ จะเป็นผูร้ บั รายงาน
หรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และท�ำการสอบสวนและรายงานต่อองค์กรก�ำกับดูแล และ/หรือรายงานต่อ
คณะกรรมการ บริษัทฯ มีกลไกคุ้มครองผู้รายงานผู้แจ้งเบาะแส และจะจัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ
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ซึง่ จะรับรูไ้ ด้เฉพาะในกลุม่ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายเท่านัน้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน โดยเฉพาะการร้อง
เรียนจากพนักงานจะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

3.4 องค์กรก�ำกับดูแล, หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ
		บริษัทฯ ได้บริหารกิจการและปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรที่ก�ำกับดูแล ได้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วย
งานของรัฐอื่นๆ อาทิเช่น กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
อย่างเคร่งครัด
		นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดีกบั หน่วยงานเอกชนอืน่ ๆ เช่น การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกรรมการบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนา
ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น
		ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบน
เพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สนิ ใดโดยมิชอบ
เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หรือท�ำให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอก
เพื่อให้บุคคลนั้นกระท�ำผิดกฏหมายหรือต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
		ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้บุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานมีสว่ นร่วมเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลและความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระ
เพื่อน�ำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล�ำดับ บริษัทฯ
ได้ฝึกอบรม ซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ
		บริษัทฯ มีการก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไป
ยังบุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก การให้การฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจ ในทุกช่องทางการสื่อสาร
การก�ำหนดระเบียบ แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริต
		บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดย
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท�ำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก�ำกับดูแลกิจการ
ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส�ำคัญพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ
โดยบริษัทฯ จะทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการที่บริษัทฯ น�ำมาใช้นั้นได้ออกแบบมาเป็นอย่าง
ดีและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
		บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของบริษทั ฯ ทราบถึงแนวนโยบายและความคาดหวังของบริษทั ฯ
ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระท�ำความผิด
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		บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีช่องทางที่สามารถใช้ใน
การร้องเรียนอย่างเป็นความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

3.5 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
		เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง
คณะกรรมการจึงได้กำ� หนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสังคม ชุมชนและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้บริษทั ฯ มีสว่ น
ร่วมในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวมตามโอกาส รวมทั้งได้ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของสังคม
เมือ่ ภาครัฐได้ออกกฎหมาย ประกาศมาให้ถอื ปฏิบตั ิ บริษทั ฯ ได้ตดิ ตามและน�ำมาถือปฏิบตั แิ ละก�ำหนดเป็นนโยบาย
ทีจ่ ะให้บริษทั ฯ เป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะช่วยยกระดับมาตรฐานของบริษทั หลักทรัพย์และสถาบันการเงินของประเทศไทย
		ส�ำหรับกิจกรรมทางด้านการพัฒนาชุมชน บริษทั ฯ ได้มสี ว่ นร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาไทย
ให้มคี ณ
ุ ภาพ การสนับสนุนการแข่งกีฬาการกุศล การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพือ่ การศึกษา การสนับสนุนเงินบริจาค
ให้แก่มูลนิธิ โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและจัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องมือทางการแพทย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและท�ำนุบ�ำรุงพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนือ่ งโดยเปิดโอกาสให้บคุ ลากรทุกระดับทัง้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ตลอดจนคูค่ า้ และผูส้ นใจเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่บริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม
		ส�ำหรับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้
การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อมและหรือธรรมชาติอันเป็นมรดก
ทีม่ นุษย์โลกพึงรักษาไว้ บริษทั ฯ ใช้เทคโนโลยีสำ� นักงานไร้กระดาษเพือ่ ลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบตั งิ าน
ประจ�ำวัน โดยใช้ระบบไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการช่วยลดปริมาณขยะกระดาษ
และส่วนที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารในส�ำนักงานอีกด้วย บริษัทฯ
ได้ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเพื่อปลูกจิตส�ำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานและเพิ่มการประหยัดต้นทุน
		ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัดได้ร่วมด�ำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านต่างๆ ดังนี้
1. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
			บริษัทฯ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองกรด
สามัคคี และโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน จังหวัดสระบุรี สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันครอบครัว ซี.ซี.เอฟ.
สืบสานปณิธานพ่อหลวง ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนับสนุนเงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมสุขา โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์
จังหวัดเชียงราย และการสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)
บ้านมอตะหลั่ว จังหวัดตาก
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2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
			บริษทั ฯ สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบกระจายน�ำ้ ด้วยระบบท่อ อ่างเก็บน�ำ้ ห้วยปูปาน จังหวัดน่าน เพือ่ พัฒนา
ระบบกระจายน�้ำด้วยระบบท่อของอ่างเก็บน�้ำห้วยปูปานไปยังพื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง ให้สามารถแก้ไข
ปั ญ หาความยากจนและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ด ้ ว ยการเกษตรแบบพอเพี ย งตามแนว
พระราชด�ำริ
3. การส่งเสริมทางด้านการแพทย์
			บริษทั ฯ ได้รว่ มสมทบทุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อีกทั้งยังได้ร่วมสมทบทุนสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ สุขศาลา (อนามัย) บ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อให้เป็นเครือข่ายสุขภาพ
ในพื้นที่ และให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
4. การช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยจังหวัดภาคใต้
			ในช่วงปลายปี 2559 จนถึงต้นปี 2560 พื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากอุทกภัย
อย่างมาก บริษัทฯ จึงเร่งให้ความช่วยเหลือโดยการมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช
และมอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สมทบเงินเพื่อช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ
5. การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร
			นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะทางวิชาชีพแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี
ในองค์กร โดยจัดให้มีโครงการธรรมทอล์ค เพื่อน�ำแนวคิดจากธรรมะหรือหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน และโครงการ Health & Wellbeing กิจกรรมพับกลีบบัวเจริญสติ
		
6. การจัดกิจกรรมเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล และโครงการจิตอาสา ท�ำดีเพือ่ ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
			บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ การร่วมพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การร่วมเป็นเจ้าภาพบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลสวดพระอภิธรรม การจัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และการแจกอาหารและ
เครื่องดื่มเพื่อบริการแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
		
7. การส่งเสริมการกีฬา
			บริษทั ฯ สนับสนุนให้บคุ ลากรเล่นกีฬา ส่งเสริมนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถให้เป็นตัวแทนบริษทั ฯ ไปร่วมแข่งขัน
กีฬาระหว่างกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ การแข่งขันกีฬาที่จัดเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล
Singha Broker Cup การแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship และการแข่งขันปิงปอง
SET-Broker Table Tennis Championship
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3.6 เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง
		ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีที่พึงมีต่อ เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขทางธุรกิจต่อคูส่ ญั ญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และประพฤติตามกรอบกติกาและบรรทัดฐานของ
ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ีในการแข่งขัน ตลอดจนปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฏระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
เคร่งครัด เช่น ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายการก่อหนี้ที่ไม่สูงเกินกว่า ฐานะการเงิน
และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะรองรับได้ การจัดให้มีหลักประกันที่พอเพียงในการประกันหนี้ การบริหาร
งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ่ ให้บริษทั ฯ มีความสามารถทีจ่ ะช�ำระหนี้ได้ บริษทั ฯ ได้ยดึ มัน่ ในสัญญา
หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดในการช�ำระคืนหนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะปกปิดสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ การปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า บริษัทฯ พิจารณาคู่ค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ บริษัทฯ คัดเลือกคู่ค้า
ที่มีสินค้าและบริการมีมาตรฐานดี เป็นที่ยอมรับ ไม่มีประวัติการกระท�ำผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจหรือทุจริต
มีหลักเกณฑ์การคัดกรองที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ มีสถานะทางการเงินดี เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่คู่ค้า
		นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
โดยบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้กระท�ำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
เมือ่ จะมีการน�ำงานของบุคคลภายนอกมาใช้ภายในบริษทั ฯ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าไม่มกี ารละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมไปถึงการก�ำหนดนโยบายการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทฯ จะมี
การตรวจสอบโปรแกรมการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน
การใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน
		ในปี 2560 ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า
สิ่งแวดล้อม หรือถูกด�ำเนินการโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�ำคัญภายใน
เวลาที่ทางการก�ำหนด
		นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็น
ปัญหา โดยสามารถติดต่อ/แจ้งข้อร้องเรียนทั่วไป หรือแสดงความคิดเห็นร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ หรือพบ
การกระท�ำความผิด/การทุจริตมายังบริษัทฯ ได้ โดยตรงตามช่องทางดังนี้
		
ติดต่อกรรมการบรรษัทภิบาล
ทางอีเมล์		
Zmico_CG@seamico.co.th
โทรสาร		
+66 2 624 6398
ทางไปรษณีย์		
กรรมการบรรษัทภิบาล
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287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม
			
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
		
ติดต่อส�ำนักเลขานุการบริษัท
ทางอีเมล์ 		
Zmico_CompanySecretary@seamico.co.th
โทรสาร		
+66 2 624 6398
ทางไปรษณีย์		
ส�ำนักเลขานุการบริษัท
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		โดยส�ำนักเลขานุการบริษัทจะท�ำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดังกล่าว และรายงานไปยังฝ่ายจัดการ
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาด�ำเนินการแก้ไขส�ำหรับข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อไป
		บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระท�ำผิด โดยเปิดโอกาส
ให้พนักงานสามารถปรึกษาหรือแจ้งเหตุโดยตรงต่อฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน ในกรณีที่พนักงานพบเห็น
หรือสงสัยการกระท�ำใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน จะท�ำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดังกล่าวและรายงานไปยัง
ฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขหรือด�ำเนินการทางกฎหมายส�ำหรับการกระท�ำผิด
ดังกล่าวต่อไป
		บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางในการป้องกันพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท�ำผิด โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูล
ของผูร้ อ้ งเรียนเป็นความลับ ซึง่ จะรับรูไ้ ด้เฉพาะในกลุม่ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายเท่านัน้ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่
ผู้ร้องเรียน
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายในการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงการก�ำกับดูแลกิจการด้วย
การยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกิจการที่ยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมถึงผลประโยชน์ในระยะ
ยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งยังค�ำนึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม และรอบคอบ
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลทุกประการ
บริษัทฯได้ก�ำหนดนโยบายว่า การท�ำรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการบริหารงานภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยน�ำผลการ
ประเมินจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่างๆให้มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
	บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในการมีสิทธิที่จะทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของของกิจการที่ตนเอง
เข้าไปลงทุนและสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ จึงเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจง
แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมไปถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทาง
อ้อมดังนี้
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การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการ / ผู้บริหาร
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายพินิจ พัวพันธ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นางพรพรรณ พรประภา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9. ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นายจิรายุ เชื้อแย้ม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นางสาวสุมาลี ตั้งสัจจานุรักษ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จ�ำนวนหุ้น
31 ธ.ค. 59 เปลี่ยนแปลงในปี 2560 31 ธ.ค. 60
ได้มา จ�ำหน่าย
100,000,000
100,000,000
840,800 9,782,800 10,623,600
31,373,300
31,373,300
182,100
182,100
17
17
-

สัดส่วน
(ร้อยละ)
7.647
0.812
2.399
0.014
0.000001
-

ส�ำหรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ได้เปิดเผยไว้ในหมวดนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของรายงาน
ฉบับนี้ และบนเวปไซต์ของบริษัทฯ
ในปี 2560 กรรมการแต่ละท่านได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพือ่ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่
ดังปรากฎในหัวข้อ “การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ”
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การเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง
ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอที่จะด�ำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานที่เป็นจริง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อท�ำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ
มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัทฯ และข้อก�ำหนดทางกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผลตรวจสอบงบการเงินงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตรวจสอบร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดในงบการเงินที่ได้เสนอมาเป็นที่ผิดสังเกต และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
มีความชัดเจน พอเพียง และถูกต้องตามควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในขั้นดี ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ

การประเมินผลงานประจ�ำปีของคณะกรรมการ
เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประเมิน
ผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข
โดยในการประเมินนั้น บริษัทฯ ได้จัดท�ำแบบประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยมุ่งเน้นการน�ำผลประเมินไปใช้
ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาในภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับดี

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยกรรมการ แต่ละท่านจะได้รับ
ค่าตอบแทนในจ�ำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จ�ำนวนค่าตอบแทนรวมจะ
ไม่เกินจ�ำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยกลั่นกรอง
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณา
จากการขยายตัวทางธุรกิจ
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการประจ�ำปี ส�ำหรับปี 2560 รวมกันเป็นจ�ำนวนไม่เกิน
9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
•
ค่าตอบแทนรายเดือน
		
- ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการอื่นๆ
		
- กรรมการอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจ�ำนวน 25,000 บาทต่อเดือน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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•

ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ

ประธาน
กรรมการ
(บาท/ครั้ง)
(บาท/ครั้ง)
			
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัทฯ
20,000
15,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
30,000
25,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
20,000
15,000
•
โบนัสกรรมการ
		คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรโบนัสกรรมการ โดยยึด
หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการจัดสรรในอดีตที่ผ่านมา
•
ค่าตอบแทนอื่นๆ / สิทธิประโยชน์อื่นๆ
		
-ไม่มีค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลการด�ำเนินงานของผู้บริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา โดยค�ำนึงถึง
ผลประกอบการของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนต่อทุน และการแย่งชิงบุคลากรในอุตสาหกรรม
•
ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับ
ทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ รวมไปถึงผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ก�ำหนดค่าตอบแทน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส (ขึ้นกับผลการด� ำเนินงานของบริษัทฯ
และผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ โดยค่าตอบแทนในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
		จ�ำนวนค่าตอบแทน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร”

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ข้อบังคับบริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จะก�ำหนด
วันประชุมไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียก
ประชุมเพิ่มได้ตามความจ�ำเป็น
เลขานุการบริษัทจะแจ้งก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้
แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้า
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ นอกจากนี้
กรรมการแต่ละท่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัท
จะเป็นผู้จดบันทึกการประชุม และจัดท�ำรายงานการประชุม
บริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมส�ำหรับให้
กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องเปิดเผยข้อมูลการซือ้ -ขายหุน้ /การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งได้จัดท�ำรายงานจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ถือปฏิบัติมา
ตั้งแต่ปี 2544
รายชื่อกรรมการและจ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2560 โปรดดูได้จากหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมในปี 2560”

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

5.

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทาง
การเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้มีการเสนอข้อมูลต่างๆ
ให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน Website ของบริษัทฯ หรือการจัดท�ำ Press Release เป็นต้น
นอกจากนี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษทั ฯ ได้ทงั้ ทาง โทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทาง Website ของบริษทั ฯ
ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ส่วนที่สามารถสอบถามข้อมูลจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งปรากฎใน Website
ได้ ดังนี้
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: +66 2 624 6399 โทรสาร: +66 2 624 6398
www.seamico.com
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อบังคับของบริษัทฯ และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไว้บน Website ของบริษัทฯ แล้ว
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะประกอบด้วย กรรมการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนิน
ธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ
ตลอดจนก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
-	คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติเรื่องดังกล่าวในรอบปีบัญชี 2560 ที่ผ่านมา
มีการแบ่งแยกอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
-	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการภายนอก
เพื่อช่วยดูแลรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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-

ก�ำหนดให้มีฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสมกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

 	อ�ำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

-	การจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ก�ำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
เป้าหมายและนโยบายการด�ำเนินธุรกิจ
-	การท�ำธุรกรรมหรือการกระท�ำใดๆ อันมีผลกระทบที่ส�ำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของ
บริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
-	การท�ำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในประเภทและขนาด
รายการ ที่ไม่จ�ำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
แต่งตั้งและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ
การก�ำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอ�ำนาจในการท�ำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
การก�ำหนดนโยบาย กลยุทธ์การท�ำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ
ผลประกอบการรายไตรมาสและประจ�ำปีของบริษัทฯ
การท�ำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติและสัญญาที่เกี่ยวกับการท�ำธุรกิจปกติที่เป็นสาระส�ำคัญ
การจัดให้มีการก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การปรับเปลี่ยนขอบเขตอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายการข้างต้น

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ
ส�ำหรับกรรมการใหม่ที่เข้ารับต�ำแหน่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือแนะน�ำธุรกิจ บริการ โครงสร้างองค์กร คณะผู้บริหาร
ของบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
นอกจากนัน้ กรรมการทุกท่านจะได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการอบรมสัมมนาต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการปฏิบตั ภิ ารกิจเพือ่ การ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อมุมมองการบริหารงานด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือส�ำนักงาน กลต. เป็นผู้จัดและสื่อสารให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างสม�่ำเสมอโดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า กรรมการ
ควรจะได้อบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
ในปี 2560 บริษัทฯได้สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
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รายชื่อกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
• Advanced Audit Committee Program
		 (Class 25/2017)
นายพินิจ พัวพันธ์
• หลักสูตรพลังงานส�ำหรับผู้บริหาร
		 (EEP 3/2560)
			
			

จัดโดย
สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
สถาบันพลังงาน
เพื่ออุตสาหกรรม
สภาอุตสาหกรรม		
แห่งประเทศไทย

ในปัจจุบนั บริษทั ฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ บริษทั ฯ จึงได้จดั ท�ำตารางการประชุมคณะ
กรรมการและวาระที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดวางแผนการเข้าร่วมประชุมของ
ตนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 5 วันท�ำการ และในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่าย
จัดการ
ส�ำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี โดยกรรมการส่วนใหญ่มีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแนวคิดที่จะก�ำหนดองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ควรมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
บริษัทฯ พิจารณาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไป
ด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพือ่ ให้กรรมการสามารถปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่คณะกรรมการ
จะได้พจิ ารณาอนุมตั เิ ป็นรายๆไป รวมทัง้ ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการอิสระให้ชดั เจนในนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการของบริษัทฯ ว่า ควรมีก�ำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกัน
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
บริษัทฯ ก�ำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั ฯ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผูบ้ ริหารอย่างน้อย
1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์
ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยการประเมินตนเองของ
กรรมการบริษัทฯ ในภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับดี
หน้าที่ในการพิจารณาเรื่องที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายส�ำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
ก�ำหนดราคาและเงื่อนไขโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ท�ำกับบุคคลภายนอก
-	ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
-	เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ในงบการเงินและรายงานประจ�ำปี ในส่วนของรายงานของ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

63

-	ก�ำหนดนโยบายและวิธีการก�ำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน�ำข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแล
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือ คู่มือจรรยาบรรณ ซึ่งก�ำหนดให้กรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจและ/หรือคูม่ อื จรรยาบรรณโดยเคร่งครัด และบริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ิ เช่น
การส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น การเปิดเผยการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณ
ดังกล่าวไปยังผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และจะจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน
และปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยก�ำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยสม�ำ่ เสมอ
โดยเฉพาะฝ่ายจัดการและพนักงานจะมี Corporate Governance Manual และ Compliance Manual ก�ำหนดบทบาท
หน้าที่ทางจริยธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ลงนามรับทราบและตกลงถือปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมงาน ซึ่งบริษัทฯ
มีการติดตามก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รวมถึงการก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
		บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการว่า บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
โดยค�ำนึงถึงทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผูบ้ ริหารอย่างน้อย 1 คนทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ เพือ่ ให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไก
การถ่วงดุลที่เหมาะสม
		
คณะกรรมการบริษัทฯ จ�ำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
		
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)
จ�ำนวน 2 ท่าน
		
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) จ�ำนวน 8 ท่าน
			 ซึ่งประกอบด้วย
			 - กรรมการอิสระ (Independent Director)
จ�ำนวน 5 ท่าน
			 - กรรมการจากภายนอก (Outside Director)
จ�ำนวน 3 ท่าน
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ
		
1. ก�ำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
		
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
		เพื่อความชัดเจนโปร่งใส บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยดูแลรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการก�ำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ รวมทั้ง
มีบทบาทหน้าที่ ในการเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกรวมทั้งก�ำหนดค่าสอบบัญชี เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั โดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งจะได้รบั ข้อมูล
โดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายนอกและฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน และมีการประชุมทุก 3 เดือน หรือเมื่อ
มีเหตุการณ์ใดที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน
การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
		ประธานกรรมการบริษทั ฯ ไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ทั้งนี้ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงานประจ�ำ
คณะอนุกรรมการ
		
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ซึ่งได้แก่
		
• คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
		
• คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee)
		
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)
		
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)
		เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่การท�ำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตาม
ความจ�ำเป็น โดยมีการก�ำหนดนโยบายและวางกรอบงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นัน้ จะประกอบด้วยกรรมการ
อิสระและกรรมการที่เป็นกรรมการภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
		
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สามารถสรุปได้ดังนี้
		
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
		บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ระดับโครงสร้างขององค์กร โดยได้แบ่งแยกหน้าที่ของ
ฝ่ายงานที่หารายได้ออกจากฝ่ายงานที่ท�ำหน้าที่ปฏิบัติการและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยในระดับ
ฝ่ายงานนัน้ ได้กำ� หนดอ�ำนาจหน้าทีก่ ารด�ำเนินงานของผูป้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการแบ่ง
แยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้ตรวจสอบและอนุมัติออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการตรวจสอบระหว่าง
กันอย่างเหมาะสมในทุกระบบ รวมถึงมีระบบรายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
อย่างสม�่ำเสมอ
		
ด้านการตรวจสอบภายใน
		บริษัทฯ มีฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ท�ำหน้าที่
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตาม
แนวทางที่ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ
พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

65

		เพือ่ ให้ฝา่ ยก�ำกับและตรวจสอบภายในเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลอย่างเต็มที่ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ จึงก�ำหนดให้ผดู้ แู ลรับผิดชอบฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายในท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบและบริหารความเสี่ยงอีกต�ำแหน่งหนึ่ง อีกทั้งให้มีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติ
ของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดท�ำคู่มือ
หลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ แจกจ่ายให้กับกรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือและปฏิบัติ โดยมีสาระ
ส�ำคัญ ดังนี้
หลักการบรรษัทภิบาลบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
1. ปรัชญาการท�ำงานของบริษัทฯ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน) ยึดถือหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี 4 ประการ กล่าวคือ ความรับ
ผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน และการสร้างคุณค่า
ในระยะยาวแก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีปัจจัย ในการบรรลุหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี คือ
ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร ระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติเป็นที่เชื่อถือต่อผู้ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน
2. นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ
3. โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีจำ� นวนทีเ่ หมาะสมและสมดุลระหว่างกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารกับกรรมการที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหาร รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อก�ำกับดูแลและกลั่นกรองงาน 4 คณะ ได้แก่
• คณะกรรมการลงทุน
• คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่
ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อลงมติแต่งตั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน
3 โดยกรรมการผู้ออกจากต�ำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับต�ำแหน่งได้อีก ส�ำหรับวาระของกรรมการ
เฉพาะเรื่อง จะเป็นไปตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และเงื่อนไขหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ
คณะนั้นๆ
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ฯ จะเป็นไปอย่างเหมาะสม เมือ่ เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนในรายงานประจ�ำปี
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4.

5.

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
ยึดมั่นในหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน กลต. โดยจะคัดเลือกฝ่ายจัดการที่เหมาะสม สามารถบริหารงาน
ได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีความเป็นมืออาชีพทางการบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างดี
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เป็นธรรม
และโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน หากกรรมการคนใดมีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา จะไม่เข้าร่วมประชุม
หรืองดการออกเสียง
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มฝี า่ ยก�ำกับและตรวจสอบภายในทีเ่ ป็นอิสระ โดยมอบหมายคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจ�ำ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อยอย่าง
เป็นธรรม โดยจัดให้ได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเท่าเทียมกัน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยวาระต่างๆ จะค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ในการจัดประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ในปี 2560 กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจ�ำนวนครัง้ ของการประชุมทัง้ หมด ทัง้ นี้
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครั้งของ
การประชุมทั้งหมด
คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงานควบคูก่ บั รายงานของผูส้ อบบัญชี และรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�ำปี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่
กฎหมายก�ำหนด
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
โดยอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในการประชุมแต่ละ
ครั้ง บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระพร้อมรายละเอียดความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย
14 วัน ก่อนวันประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทซึ่งได้ผ่าน
การอบรมหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเลขานุ การบริ ษั ท รายละเอี ย ดประวั ติ แ ละ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท อยู่ในหมวดรายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร
หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
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6.

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มี Compliance Manual ซึ่งระบุถึงจรรยาบรรณของบริษัทฯ จรรยาบรรณผู้บริหาร และ
จรรยาบรรณพนักงาน โดยยึดถือเป็นระเบียบหลักที่พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม
เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ เช่น ก�ำหนดมาตรการในการขจัดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา และเปิดเผยรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดย
ก�ำหนดระเบียบการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของฝ่ายงานต่างๆ การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและ
พนักงานให้มีความโปร่งใส
7. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยก�ำหนด
มาตรการ วิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสม และสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานกับระดับ
ความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการประเมิน ติดตาม สนับสนุน
ให้มีโครงสร้างและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง
และวิธีบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
8. นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายการทางธุรกิจ และการจัดท�ำรายงานทางการบัญชีและการเงินที่ถูกต้อง
ทันเวลา เชื่อถือได้ มีเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา โดยเลือกใช้นโยบายทาง
การบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอ
9. นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ กลต. และ ห้ามบุคคลที่ได้รบั ทราบหรืออาจรับทราบ
ข้อมูลภายในจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายท�ำการซื้อขายหุ้นที่มีข้อมูลภายในข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน รวมทั้งห้าม กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้ทราบข้อมูลภายใน
ที่ส�ำคัญจะต้องงดการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ ในบางช่วงเวลา ซึ่งได้ก� ำหนดบทลงโทษให้ผู้ฝ่าฝืนจะ
ถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี
10. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยมีการจัดสรรงบ
ประมาณเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในด้านการศึกษา หรือสาธารณะประโยชน์ หรือเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ
ในระดับชาติ ตามสภาพเหตุการณ์และความเหมาะสมในแต่ละปี
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2.

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

		

ชื่อและชื่อสกุล
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายพินิจ พัวพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ*
นายจิรายุ เชื้อแย้ม

ตำ�แหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2560
11/11
11/11
9/11
7/11
10/11
7/7

*	นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
(แทนต�ำแหน่งว่าง เนื่องจากกรรมการคนเก่าลาออกก่อนครบวาระ) โดยการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการต่อนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 16
พฤษภาคม 2560

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน
		
		
2.

•	คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการขายเงินลงทุน โดยอัตราผลตอบแทน
การลงทุนจะสอดคล้องกับสภาวะของตลาดการเงิน และประเภทของการลงทุนในแต่ละตราสารในขณะนั้นๆ
โดยพิจารณาภาพรวมของอัตราความเสี่ยงตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
• คณะกรรมการลงทุนจะเป็นผูก้ ำ� หนดหลักเกณฑ์ในการลงทุนซึง่ ต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee)
ชื่อและชื่อสกุล
1. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
2. นางพรพรรณ พรประภา
3. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
นายสมบัติ วิทยวัตรเจริญ

ตำ�แหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2560
3/4
2/4
3/4

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการสอบทานงบการเงิน
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
1.

สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน
กับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปี
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งอาจเสนอแนะให้ผสู้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใดๆ ที่เห็นว่าจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ คี วามเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน
3. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และจ�ำนวนบุคลากรของฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน
5. มีส่วนร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลงานของ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
7. สอบทานการปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี โดยค�ำนึงถึงความน่าเชือ่ ถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของ
ส�ำนักงานตรวจสอบบัญชีนนั้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รบั มอบหมายให้ทำ� การตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯ
9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเี่ กิดรายการเกีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
10. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ ง
เห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานส�ำคัญๆ ที่ต้อง
เสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายก�ำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
11. จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำ
ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายงาน
ดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับ
ผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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12. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
13. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และน�ำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
14. ด�ำเนินการใดๆ ที่จ�ำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้มีการพิจารณา ประเมินผล
และควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญ ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
3.

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)
ชื่อและชื่อสกุล
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
2. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
3. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ตำ�แหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2560
2/2
2/2
2/2

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1.

2.
3.
4.

พิจารณา ตัดสินใจ และน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง
อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
พิจารณา ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี)
เพื่อยื่นผลการพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
เสนอบุคคลเพือ่ เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผูก้ ำ� หนดหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)
ชื่อและชื่อสกุล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

ตำ�แหน่ง
ประธาน
กรรมการ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1.
2.
3.
4.

พิจารณาแนวปฏิบัติและหลักการบรรษัทภิบาล ที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม
ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้ความเห็นและเสนอแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
เสนอวิธีการประเมินผลการท�ำงานของกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งร่วมประเมิน
ผลและติดตามแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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3.

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1)
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กรรมการอิสระ
การคัดเลือกกรรมการอิสระ
ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาหลักเกณฑ์ทั่วๆไปเช่นเดียวกับกรรมการอื่น
เพียงแต่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับนิยาม ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องก�ำหนด ดังนี้
บริษัทฯ ก�ำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ/ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน
และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์
• ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้การบริการทางวิชาชีพ
•	ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย
ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
• ระดับนัยที่เข้าข่ายไม่อิสระ
		 - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
		 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
• ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางท�ำนองเดียวกับข้อก�ำหนดว่าด้วยการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
• ลักษณะความสัมพันธ์: ก�ำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็น
ธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์/บริการ และรายการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
• ระดับนัยส�ำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของ
บริษัทฯ แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่าของรายการให้รวมรายการ
ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการท�ำรายการในครั้งนี้ด้วย
(ข) กรณีที่ลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผูบ้ ริหาร หรือ Partner
ของนิติบุคคลนั้น
(ค) ก�ำหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ง)

5.
6.
7.

(2)

		

ข้อยกเว้น : กรณีมเี หตุจำ� เป็นและสมควร ซึง่ มิได้เกิดขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส�ำคัญที่ก�ำหนดในระหว่างด�ำรงต�ำแหน่ง ก็ได้
แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ นอกจากนี้
บริษัทฯ ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ Filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
(แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
รายนั้น เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจใน
การด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาจะก�ำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยจะน�ำเสนอชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือกเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป
คุณสมบัตขิ องกรรมการตามหลักการบรรษัทภิบาลของบริษทั ฯ และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 103
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา
เดียวกัน
กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของ
ผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัทฯ มีดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า
กันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการโดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการบริหารงานภายใต้นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนันสนุนที่ส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตและ
ความส�ำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและ
พึงได้ บริษัทฯ จึงได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และตัง้ ค�ำถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษทั ฯ ก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ถือก�ำหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการแต่ละท่านจะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ได้ไม่เกินกี่แห่ง แต่พิจารณาที่การเข้าร่วมประชุมว่า มีส่วนร่วมในการประชุมมากน้อยเพียงใดเป็นหลัก
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนคือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด และ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการหรือผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ
บริษทั ฯ จึงมีกรรมการของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อยท่านละไม่เกิน 5 แห่ง ตามทีส่ มาคม
บริษัทจดทะเบียนไทยได้ให้ค�ำแนะน�ำไว้
กรณีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ บริษัทฯ
ก�ำหนดนโยบายไว้ว่า สามารถกระท�ำได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศที่องค์กรก�ำกับดูแลก�ำหนด รวมทั้งไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่ท�ำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง

4.

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
ลำ�ดับ
1
2
2)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
99.99
0.01

บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
ลำ�ดับ
1
2
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ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
99.99
0.01

3)

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด (บริษัทร่วม)
ลำ�ดับ
1
2
3

4)

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
50.00
49.71
0.29

บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด (บริษัทร่วม)
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5

5)

ชื่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
นายนิพนธ์ รักศรีอักษร
Myanmar Personal Care Co. Pte. Ltd.
นายจรินทร์ ศักดิ์ศิริศิลป์
Mr. Robert Man Fai Li

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
46.00
25.00
14.00
10.00
5.00

บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด (บริษัทร่วม)
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อผู้ถือหุ้น
น.ส. เบญจพร การุณกรสกุล
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำ�กัด (มหาชน)
น.ส. จิตติมา การุณกรสกุล
น.ส. อรวรรณ การุณกรสกุล
น.ส. อัญชลี การุณกรสกุล
น.ส. รัตนา การุณกรสกุล

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
40.00
30.00
20.00
5.00
2.50
2.50

การเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ บริษัทฯ มี
ข้อก�ำหนดของบริษัทฯ ที่จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน โดยจะต้องพิจารณา
การมีคณุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกอบการพิจารณา
กรณีบริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการชุดใดๆ จะพิจารณาให้เป็น
ไปตามกฎหมายดังกล่าวก�ำหนดเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการและผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ บริษทั ร่วม และบริษทั
ย่อยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วย
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บริษัทฯ ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
ในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดย
บริษทั ฯ มอบหมายให้ตวั แทนของบริษทั ปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ หรือเป็นผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยพิจารณาก�ำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ อ�ำนาจอนุมัติ
ต่างๆ เพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารมีอ�ำนาจในการปฏิบัติงานที่ท�ำให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นเสียหาย
บริษัทฯ มีกลไกในการก�ำกับดูแลบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงาน การท�ำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ
การท�ำรายการส�ำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปในท�ำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของ
บริษัทฯ โดยบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ตาม
ปกติ รวมทั้งกรณีที่บริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย จัดให้มีบุคลากรที่มีหน้าที่ที่จะต้องท�ำงานประสานกันในเรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ รวมทัง้ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ ป็นอิสระของแต่ละบริษทั
เป็นผู้ก�ำกับดูแลหรือให้ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมนั้นๆ อย่างโปร่งใส
บริษัทฯ มีการก�ำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
หลัก และกลไกอื่นในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมในวาระที่มีความส�ำคัญต่างๆ
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
2. ในทางบริหาร บริษัทฯ ก�ำหนดให้ตัวแทนที่บริษัทฯ ส่งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วมมีหน้าที่ต้องรายงานผลการด�ำเนินงานต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆในการประชุมคณะกรรมการอย่าง
น้อยไตรมาสละครั้งหรือกรณีที่มีเรื่องใดที่ต้องจัดประชุมเร่งด่วน บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อรับทราบและอนุมัติหรือพิจารณาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
บริษัทฯ มีข้อตกลงกับธนาคาร กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
บริษัทร่วม ข้อตกลงที่มีสาระส�ำคัญต่อการบริหารงานคือ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน) จะโอนสินทรัพย์ที่
ใช้งานในการด�ำเนินกิจการและบุคลากรไปยังบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด เพื่อรองรับภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
ขึ้นในธุรกิจหลักทรัพย์ จากการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯจะหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราวตามสัญญาที่ระบุว่า ห้ามบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที
ซีมิโก้ จ�ำกัด และทั้งสองฝ่ายต่างมีอ�ำนาจในการตั้งตัวแทนของตนเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้
ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีบทบาทในการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ กระท�ำการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการแต่อย่างใด
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5.

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ ก�ำหนดใน Compliance Manual ระเบียบปฏิบัติงานและหนังสือเวียนอื่นๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อป้องกัน บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบใช้ข้อมูล
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ ก�ำหนดส�ำหรับป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน มีดังนี้
1. การแบ่งโครงสร้างองค์กร แยกเป็นฝ่ายงานต่างๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่ รวมถึงมีการแบ่งแยกพี้นที่การปฏิบัติงาน
ชัดเจนเป็นสัดส่วน ควบคุมการเข้าออกพี้นที่ในฝ่ายงานที่ส�ำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2. หลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก� ำหนดให้ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และสามารถก�ำกับดูแลได้ เช่น
2.1 ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ที่ก�ำหนดให้พนักงานทุกคน เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ
บริษทั ฯ เท่านัน้ และเปิดเผยข้อมูลการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานทัง้ ทีม่ บี ญั ชีอยู่
กับบริษัทฯ หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถก�ำกับดูแลได้
2.2 ระเบียบเรื่องระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ที่ก�ำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ที่อาจล่วงรู้ข้อมูลภายในตามต�ำแหน่งหน้าที่ อันอาจมีสาระส�ำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยที่
ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาตั้งแต่วัน
สิ้นงวดบัญชี จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยงบการเงินก่อนสอบทาน/งบการเงินก่อนตรวจสอบ แล้วแต่
กรณีตอ่ สาธารณชน รวมถึงให้คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง หรือเปิดเผยและรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสีย
เมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณาอนุมัติการท�ำธุรกรรมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้าและบุคคลทั่วไป
2.3 การก�ำกับดูแลเรือ่ งการเปิดเผยการมีสว่ นได้เสียของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีก่ ารตลาด โดยก�ำหนด
ให้เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดทีม่ สี ว่ นได้เสีย ต้องเปิดเผยข้อมูลของตน ก่อนชักชวนลูกค้าท�ำการซือ้ ขายหลักทรัพย์
นั้น รวมถึงมีข้อความแสดงถึงการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้ในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตาม
ประกาศของ กลต. ให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.4 การก�ำกับดูแลมิให้บริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน จองซือ้ หลักทรัพย์ทบี่ ริษทั ร่วม เป็น ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
หลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
3. มีการก�ำหนดระเบียบเรื่อง Watch List, Restricted List และ Research List เพื่อป้องกันคณะกรรมการลงทุน
ของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจทราบข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงาน ซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่มีอยู่ในรายงานข้างต้น ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือเพื่อบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ก่อนที่ข้อมูล
นั้นจะเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ดีในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้โอนย้ายธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงทรัพย์สิน
และบุคลากรที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดไปที่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงตามแผน
ร่วมมือกันทางธุรกิจของบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หยุดการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราว จากสาเหตุดังกล่าวบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทใหม่
เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม ดังนั้นการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในจึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งหลักการ
ส�ำคัญต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

6.

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.

2.

7.

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จ�ำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์
ลุมพินี จ�ำกัด จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ�ำกัด ในรอบ
ปีบัญชี 2560 เป็นจ�ำนวนเงิน 870,000 บาท 440,000 บาท และ 150,000 บาทตามล�ำดับ
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
- ไม่มี -

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษทั ฯในฐานะเป็นบริษทั หลักทรัพย์ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
และเป็นไปตามเกณฑ์การก�ำกับกิจการที่ดีอันเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์ในเรื่องอื่นๆ ดังต่อไปนี้
1) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผูด้ แู ลการปฏิบตั งิ านด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษทั หลักทรัพย์ เพือ่ ส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั ิ
หน้าที่ในการก�ำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์รวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ในทางวิชาการต่างๆ
กฎ เกณฑ์ กฎระเบียบ การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาด้านกฎหมาย กฏระเบียบต่างๆที่จัดขึ้นโดยองค์กรก�ำกับดูแล
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งใน
ระหว่างผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลัก ทรัพย์และองค์กรก�ำกับดูแล
2) การจัดให้ผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการก� ำกับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด และอบรมความรูด้ งั กล่าว (Refresher Course)
ทุกสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งครั้งแรก ซึ่งผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ของ
บริษัทได้เข้าร่วมการอบรมความรู้ดังกล่าวแล้วในวันที่ 5, 6 และ 8 กันยายน 2560
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายและการด�ำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ตระหนักในความส�ำคัญ
ของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทฯ ได้ดูแลพนักงาน โดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสม
ต่อการครองชีพอย่างเป็นสุข มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพโดยการจัดหลักสูตรอบรมตลอดทั้งปี
มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ เงินออม เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น การตรวจ
สุขภาพประจ�ำปี การประกันสุขภาพ ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการด�ำเนินชีวิตการท�ำงานและ
ชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางค�ำสอนของพระพุทธศาสนา
การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการนอกเหนือจากการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั โดยบริษทั
ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ให้ความร่วมมือกับองค์กร
ต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยมีการด�ำเนินกิจกรรมดังนี้

1.

การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

	บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ท�ำกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนทีด่ อ้ ยโอกาส
ให้เข้าถึงระบบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เน้นให้เกิดการกระจายทางการศึกษาเพือ่ ลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมือง
กับสังคมชนบท สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม
เช่น การอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้
1.1 กิจกรรมจิตอาสา ส่งความสุข ให้เด็กนักเรียนจังหวัดสระบุรี
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนในโครงการเติมฝันปันยิ้ม ซึ่งด�ำเนินการโดยกลุ่มจิตอาสาอิสระ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วย
เหลือกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนทีข่ าดแคลน โดยบริษทั ฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กบั โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
อ�ำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และโรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็นจ�ำนวน
15 ทุน เพื่อให้เด็กนักเรียนยากจนมีโอกาสได้รับการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
ที่มีฐานะยากจน

มอบทุนการศีกษาและจัดจิตอาสา
ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ
และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี
จ.สระบุรี
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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มอบทุนการศีกษา และจัดจิตอาสา
ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ
และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน
จ.สระบุรี

1.2 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
บริษัทฯ สนับสนุนการด�ำเนินงานของ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัย ให้เด็กด้อยโอกาสในทุกภูมิภาคของประเทศ
ได้มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษา และพัฒนาภาวะผู้น�ำ ตลอดจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการให้ความรู้
ทางด้านการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โดยในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนน�้ำดื่มในกิจกรรมวันครอบครัว ซี.ซี.เอฟ. สืบสานปณิธานพ่อหลวง
ซึ่งเป็นการจัดให้เด็กและผู้อุปการะได้พบกัน และมีกิจกรรมร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมิพลอดุลยเดช

ห้องสุขาหลังเก่าทรุดโทรม

สภาพหลังซ่อมแซมห้องสุขา
และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาดปลอดภัย

1.3 โครงการสร้างสุข(า)เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ จังหวัดเชียงราย
		โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนที่บริษัทได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือ
เมื่อปี 2557 เพื่อสร้างห้องสุขาเพิ่ม 1 หลัง จากเดิมที่มีเพียง 1 หลัง (มีห้องสุขาจ�ำนวนหลังละ 4 ห้อง) เนื่องจาก
ห้องสุขาหลังที่มีอยู่เดิมนั้นไม่เพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนซึ่งมีจ�ำนวนประมาณ 150 คน
และจากการติดตามผลของโครงการดังกล่าวในปี 2560 พบว่า ห้องสุขาหลังเดิมมีความช�ำรุดทรุดโทรมและบริเวณ
โดยรอบเป็นพื้นที่รก บริษัทจึงสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาหลังเดิมให้พร้อมใช้งาน
และถูกสุขอนามัย รวมทั้งปรับปรุงบริเวณรอบห้องน�้ำให้มีความปลอดภัยด้วย
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อาคารเรียนปัจจุบัน ศศช. บ้านมอตะหลั่ว อำ�เภออุ้มผาง จังหวัดตาก

1.4 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง “ (ศศช.)
		ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง “ (ศศช.) บ้านมอตะหลั่ว เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ตาม
พระราชกระแสรับสัง่ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้จดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ใช้จดั กิจกรรมการเรียน
การสอนให้นกั เรียนและชุมชนสามารถอ่านออก เขียนภาษาไทยได้ และใช้เป็นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
		ปัจจุบัน ศศช. บ้านมอตะหลั่วมีอาคารจ�ำนวน 2 หลัง แบ่งเป็นอาคารเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 4 และ
อาคารที่ใช้เป็นโรงอาหาร ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า อาคารเรียนเพียงอาคารเดียวไม่เพียงพอส�ำหรับการจัดการเรียน
การสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนระดับอนุบาล จ�ำเป็นต้องมีการฝึกพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย
ทัง้ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมในอาคารเรียน รวมถึงการนอนช่วงกลางวัน บริษทั ฯ จึงมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จา่ ย
ในการสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นที่เรียนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล
โดยจะเริ่มก่อสร้างอาคารในปี 2561

2.

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

	บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม และยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
2.1 โครงการพัฒนาระบบกระจายน�้ำด้วยระบบท่อ อ่างเก็บน�้ำห้วยปูปาน บ้านวังตาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน
		ในปี 2559 บริษัทฯ สมทบทุนเพื่อการด�ำเนินงานของ มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริ ซึ่งเป็น
องค์กรที่น�ำหลักการทรงงานและโครงการพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนา 6 มิติที่ส�ำคัญ ได้แก่ น�้ำ ดิน เกษตร ป่า พลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม
องค์ความรู้ที่เป็นสากล องค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมูลนิธิฯ ได้น�ำไปใช้ด�ำเนินโครงการพัฒนาระบบ
กระจายน�้ำด้วยระบบท่อ อ่างเก็บน�้ำห้วยปูปาน บ้านวังตาว อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน
		อ่างเก็บน�้ำห้วยปูปาน เป็นอ่างเก็บน�้ำที่ถูกสร้างขึ้นจากโครงการในพระราชด�ำริฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 แต่มีปัญหาใน
การกระจายน�้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรได้ไม่มากและยังสิ้นเปลืองน�้ำมากในช่วงหน้าแล้ง จากการศึกษาสภาพปัญหา
และแนวทางการพัฒนาแล้วพบว่า พื้นที่และอ่างเก็บน�้ำมีศักยภาพที่จะพัฒนาระบบกระจายน�้ำให้เกิดประโยชน์สูง
ขึ้นได้ด้วยการส่งน�้ำด้วยระบบท่อ โดยอาศัยความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน บริษัทเอกชน หน่วยงานใน
ท้องถิ่น หน่วยงานการศึกษา สถาบัน เป็นการปฏิรูปการท�ำงาน เกิดการบูรณาการแบบ “ประชารัฐ” เพื่อท�ำให้
เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความยั่งยืน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้สมทบ
ทุนเพิม่ เติมให้กบั มูลนิธฯิ เพือ่ ใช้ในโครงการดังกล่าว ให้สามารถด�ำเนินการ ได้อย่างราบรืน่ และเกิดประโยชน์สงู สุด
นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายจำ�เริญ ยุตธิ รรมสกุล ทีป่ รึกษามูลนิธปิ ดิ ทองหลังพระฯ
และภาคีต่างๆ เข้าร่วมงานประชาคมชาวบ้าน
ณ อ่างเก็บน้ำ�ห้วยปูปาน บ้านวังตาว จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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มอบเงินสนับสนุนโครงการ

การขุดดินเพื่อวางท่อส่งน้ำ�

คณะผู้บริหารและภาคี เข้าเยี่ยมชมการดำ�เนินการขุดท่อ

2.2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
		เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้เข้มแข็ง มีอาชีพและมีสุขภาวะที่ดีจากการท�ำงาน
ซึ่งจะน�ำไปสู่การมีอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้และด�ำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมในสังคม
บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมในการด�ำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการอ�ำเภอนาหมื่น ซึ่ง
บริษทั ฯ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการกลุม่ อาชีพการเลีย้ งไก่ไข่ ต�ำบลทะนุง อ�ำเภอนาหมืน่ จังหวัดน่าน

3.

การส่งเสริมด้านการแพทย์

	บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์ การช่วยเหลือประชาชนผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รบั โอกาสในการ
รักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง ในปี 2560 บริษัทได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ ดังนี้
3.1 ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
		ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรง
(Craniofacial Deformities) แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยไม่มี
ค่าใช้จา่ ย รวมถึงช่วยเหลือค่าใช้จา่ ยให้กบั ครอบครัวผูป้ ว่ ยในการเดินทางมารักษาตัว ซึง่ ปัจจุบนั มีผปู้ ว่ ยเป็นจ�ำนวน
มาก บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเพื่อให้บริการแก่ประชาชน
โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่มีฐานะยากจนให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง

มอบเงินให้ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายครอบครัวผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน
และมอบตุ๊กตาเพื่อเป็นกำ�ลังใจให้กับเด็กที่มาเข้ารับการรักษา

3.2 มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
		บริษัทฯ ร่วมสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้ในกิจการรักษาพยาบาลและสงเคราะห์
ผู้ป่วยทั่วไป ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
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ความทุรกันดารและระยะทางที่ห่างไกล เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชน

บ้านยูไนท์ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ชาวบ้านมีฐานะยากจน

3.3 อาคารอเนกประสงค์ สุขศาลา บ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
		บริษัทฯ ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ สุขศาลา (อนามัย) บ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
เพื่อเป็นจุดพักส�ำหรับผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกล เนื่องจากสภาพปัญหาการเดินทางของผู้ป่วยที่อาศัย
อยูห่ า่ งไกลจากโรงพยาบาล การเดินทางมีความล�ำบากและใช้เวลานาน บางกรณีเกิดการเสียชีวติ ระหว่างเดินทาง
บริษทั ฯ เห็นถึงความส�ำคัญของการมีอาคารอเนกประสงค์ สุขศาลา เพือ่ ให้เป็นเครือข่ายสุขภาพในพืน้ ที่ และเป็น
จุดพักส�ำหรับผูป้ ว่ ยก่อนทีจ่ ะเดินทางต่อไปโรงพยาบาล ซึง่ จะท�ำให้ประชาชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลได้รบั การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นหรือการรักษาที่ทันท่วงที

4.

การช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัยจังหวัดภาคใต้

	ในปี 2560 เกิดเหตุอทุ กภัยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคใต้หลายจังหวัด มีประชาชนที่ได้รบั ความเดือดร้อนเป็นจ�ำนวนมาก บริษทั ฯ
ได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อให้มูลนิธิฯ น�ำไปจัดท�ำถุงยังชีพมอบ
แก่ผู้ประสบอุทกภัย และเพื่อช่วยเหลือในด้านต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้เดือด
ร้อนจากเหตตุอุทกภัย ในพื้นที่อ�ำเภอชะอวด อ�ำเภอทุ่งสง และอ�ำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำ�เภอชะอวด อำ�เภอทุ่งสง อำ�เภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนมกราคม 2560

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

83

5.

การท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี

	นอกจากการพัฒนาบุคลากรทางความรู้ ทักษะความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพือ่ ให้เกิดผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลิศ
แล้วนัน้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคลากรด้านอารมณ์และจิตใจอีกด้วย ในปี 2560 บริษทั ฯ
จัดพิธที ำ� บุญบริษทั ประจ�ำปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จากวัดชนะสงครามราชวรวิหาร จ�ำนวน 9 รูป ประกอบพิธเี จริญพระพุทธ
มนต์เย็น และบรรยายธรรม และบริษัทได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผ้าป่าสามัคคี กับหน่วย
งานต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกรุงไทย ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และส�ำนักงานประกันสังคม เป็นต้น

พิธีทำ�บุญบริษัทประจำ�ปี 2560

	นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั กิจกรรมธรรมทอล์ค โดยนิมนต์
พระมหานภันต์ สฺนติภทฺโท ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส พระอาราม
หลวงวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มาบรรยายธรรมเรื่อง
“บันดลงาน บันดาลใจ บันไดสุข” เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา
ให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงาน สามารถน�ำ
แนวคิดจากธรรมะ หรือหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ สร้ า งบรรยากาศการท� ำ งานที่ พึ ง พระมหานภันต์ สฺนติภทฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงวัดสระเกศ
ประสงค์ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ สามารถท�ำงานร่วม ราชวรมหาวิหาร บรรยายธรรมเรื่อง บันดลงาน บันดาลใจ บันไดสุข
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท�ำงานอย่างมีความสุข

6.

การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร

	บริษัทฯ มีนโยบายการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในองค์กร ทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจ ให้พนักงานมีความสุขใน
การท�ำงาน และการด�ำรงชีวิต จึงจัดให้มีโครงการ Health & Wellbeing โดยในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมพับกลีบบัวเจริญ
สติ ฝึกการพับกลีบบัวในแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการฝึกสติ ซึ่งสามารถน�ำมาปรับใช้กับการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตใน
ด้านต่างๆ ได้อย่างมีสติและมีความสุข

กิจกรรมพับกลีบบัวเจริญสติ
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7.	การจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และโครงการจิตอาสา ท�ำดีเพื่อส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
	บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่
-	การร่วมพิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการท�ำบุญตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง
- การร่วมเป็นเจ้าภาพบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
-	การจัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยร่วมมือกับส�ำนักพระราชวัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธซิ .ี ซี.เอฟ.
เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-	การจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแจกอาหารและเครื่องดื่มเพื่อบริการแก่
ประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำ�เพ็ญพระราชกุศล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมจิตอาสาแจกอาหารและเครื่องดื่ม
วันที่ 26 ตุลาคม 2560

ทำ�บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ร่วมกับธนาคารกรุงไทย

กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
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8.

ส่งเสริมการกีฬา

	บริษทั ฯ สนับสนุนให้บคุ ลากรเล่นกีฬา ส่งเสริมนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถให้เป็นตัวแทนบริษทั ฯ ไปร่วมแข่งขันกีฬาระหว่าง
กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ การแข่งขันกีฬาที่จัดเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup การแข่งขัน
แบดมินตัน Broker Badminton Championship และการแข่งขันปิงปอง SET-Broker Table Tennis Championship ซึ่ง
การแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว เป็นการจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ได้แก่ บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
ไทย บริษัทสมาชิกชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย ชมรมนักข่าว และกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงาน
รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย

Singha Broker Cup 2017

Broker Badminton Championship 2017

7 SET-Broker Table Tennis Championship 2017
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำ�หรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับ หัวหน้า
ฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายกำ�กับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับ
งบการเงินประจำ�ปี 2560 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การหารือรับฟังคำ�ชีแ้ จงและเสนอแนะ เกีย่ วกับ
ปัญหาการป้องกันการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อกำ�หนดของหน่วยงานที่กำ�กับดูแลบริษัทฯ และความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

1.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

2.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือผู้สอบบัญชี

	คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พจิ ารณา จากข้อมูลที่ได้รบั มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการ ไม่พบ
สิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ส�ำคัญ
	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อ
มั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎ
ในรายงานประจ�ำปี ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แสดงฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงาน ถูกต้องใน
สาระส�ำคัญแล้ว
-ไม่มี-

3.

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

	นายสมบัติ วิทยวัตรเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตั้งแต่พฤศจิกายน 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การ
ท�ำงานที่เหมาะสมกับการด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีรายละเอียดใน
เอกสารแนบ 3
	อนึง่ การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิ
งานของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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88
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

หมายเหตุ

2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด
- ลูกหนี้อื่น
0.14 - ตามมูลค่าค้างช�ำระจริง
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
- รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ส�ำนักงาน
0.26
0.18
- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 22,050 บาทต่อเดือน
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ							 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2562
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ						
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ						
นายจิรายุ เชื้อแย้ม และ						
นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์						

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

ลักษณะรายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลค้างจ่าย
0.03
0.03			
โซลาริส จ�ำกัด
- รายจ่ายค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล
0.25
0.31
0.58 - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตรา
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)					
		 ร้อยละ 0.2 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
- ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
6.16
- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ						
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ						
นายจิรายุ เชื้อแย้ม						

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม/ความสัมพันธ์
		

		

รายการระหว่างกันของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นรายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามลักษณะของธุรกิจ โดยการคิดราคาและอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทั่วไปเช่นเดียวกับลูกค้า
อื่นดังที่ได้เปิดเผยในตารางรายการระหว่างกัน
การอนุมัติรายการจะเป็นตามกฎเกณฑ์และนโยบายที่กำ�หนดโดย ก.ล.ต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาสำ�หรับรายการระหว่าง
กันที่มีอยู่เดิม
1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ

รายการระหว่างกัน

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)
ลักษณะรายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

4) บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด - ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
2.85
(บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) 						
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ						
นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ และ						
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ						
คือ นายจิรายุ เชื้อแย้ม						
						

หมายเหตุ

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 46

ตามมูลค่าเงินฝาก
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.71
ตามมูลค่าค้างช�ำระจริง
ปี 2559 : จ�ำนวนหุ้นละ 0.17 บาท
ปี 2558 : จ�ำนวนหุ้นละ 1.68 บาท
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาทต่อเดือน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็น 487,500 บาทต่อเดือน
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็น 197,500 บาทต่อเดือน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็น 407,500 บาทต่อเดือน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็น 288,900 บาทต่อเดือนและ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป 310,300 บาทต่อเดือน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

3) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
- เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย์
3.19
9.79 10.65 (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
- เจ้าหนี้อื่น
0.35
0.61
1.22 มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
- เงินปันผลรับ
137.82 216.20 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ,						
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
- รายได้ค่าบริการงานวิจัย
3.00
3.00
2.50 นายพินิจ พัวพันธ์
- รายจ่ายค่าบริการ
4.41
3.63
5.85 					
			
					
			
					
			
					
		
					
			
		
- ค่าธรรมเนียมอื่น
2.25
1.17
2.30 		
- รายจ่ายค่าบริการอื่น
0.02 -

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม/ความสัมพันธ์
		

		

1.
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รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)
ลักษณะรายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
- ตามมูลค่าค้างช�ำระจริง

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.70
บริษัทขายหุ้นสามัญของ
บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จ�ำกัด
ทั้งหมดเมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2559

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.88

หมายเหตุ

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ยกเลิกสัญญาตั้งแต่วันที่
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็น 30,525 บาทต่อเดือน
1 มกราคม 2559
ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาร้อยละ 0.5 ต่อปี
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557
เป็น 66,600 บาทต่อเดือน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

8) รายการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
- รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ส�ำนักงาน
0.37 จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัดและ							
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
- รายรับค่าบริหารกองทุนส่วนบุคคล
0.14 (บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ							
บริษัทฯ ในปัจจุบัน)
- ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย
1.69
1.47 		
- ค่าบริการจัดการ
0.80
0.80
0.80 								
		
- ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์
0.03
0.01
0.01 -

7) บริษัท พระโขนงแลนด์ จ�ำกัด
- ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
27.15 18.90
(บริษัทที่มีการควบคุมร่วมกัน)						
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ						
คือ นายวรฐ วนการโกวิท						

6) บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จ�ำกัด
- ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
0.54
2.89 - ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ จนถึง								
วันที่ 13 ธันวาคม 2559)								
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ								
นายจิรายุ เชื้อแย้ม								

5) Thanh Cong Securities Joint Stock
- ลูกหนี้อื่น
0.01
Company
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ						
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา						

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม/ความสัมพันธ์
		

		

1.
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รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน
ลักษณะรายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน

ตามมูลค่าเงินลงทุน

ตามมูลค่าเงินลงทุน

ลงทุนในอัตราร้อยละ 100
ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

3) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด
1,244.10 1,244.10 1,244.10 - ลงทุนในอัตราร้อยละ 49.71
(บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)						
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ						
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ,						
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ						
นายพินิจ พัวพันธ์						

2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด
- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด
25.00 25.00 25.00 - ลงทุนในอัตราร้อยละ 100
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)						
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ						
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ						
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ						
นายจิรายุ เชื้อแย้ม และ						
นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์							

1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด
98.83 86.89 โซลาริส จ�ำกัด
- เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
57.26 58.41 (บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)		 ณ วันสิ้นงวด					
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
- ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดย
200.00 นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ		 บริษัทย่อย					
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ
- ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่
150.00 นายจิรายุ เชื้อแย้ม		 บริหารโดยบริษัทย่อย					
		
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
54.37
		
- ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
430.00
		
- ไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
350.00
-

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม/ความสัมพันธ์
		

		

2.
หมายเหตุ
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รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน (ต่อ)

-

เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน ณ วันสิ้นงวด
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
ไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน

-

479.64 - ตามมูลค่าเงินลงทุน
0.005 - จ�ำนวน 50 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
490.33 960.74 - ตามมูลค่าเงินลงทุน
969.13 500.00 - ตามมูลค่าเงินลงทุน

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.70
บริษัทขายหุ้นสามัญของบริษัท
บีคอน ออฟชอร์ จ�ำกัด ทั้งหมด
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

7) บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จ�ำกัด
- เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน ณ วันสิ้นงวด
17.39 - ตามมูลค่าเงินลงทุน
(เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ จนถึง
- ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
35.04 23.85 - ตามมูลค่าเงินลงทุน
วันที่ 13 ธันวาคม 2559)
- ไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
52.77 25.99 - ตามมูลค่าเงินลงทุน
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ								
นายจิรายุ เชื้อแย้ม						

8) บริษัท พระโขนงแลนด์ จ�ำกัด
(บริษัทที่มีการควบคุมร่วมกัน)
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ
นายวรฐ วนการโกวิท

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.88

หมายเหตุ

6) Thanh Cong Securities
- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด
85.32 104.80 101.96 - ลงทุน 6,796,500 หุ้น ราคาหุ้นละ
Joint Stock Company							 VND 11,500
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ						
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา						

- ลงทุนในอัตราร้อยละ 30

5) บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด
- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด
217.80
(บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน) 						
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ						
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ						
นายพิมล ศรีวิกรม์						

ลงทุนในอัตราร้อยละ 46
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
-

ลักษณะรายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

4) บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด - เงินลงทุนในหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด
13.80
(บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
52.26
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
- ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
80.84
นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ และ
- ไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน
57.15
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ						
คือ นายจิรายุ เชื้อแย้ม						

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม/ความสัมพันธ์
		

		

2.

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน (ต่อ)
ลักษณะรายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558
- ตามมูลค่าเงินลงทุน

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

การให้กู้ยืม

ลักษณะรายการ

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

		
- ไม่มีรายการ -					
						

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม/ความสัมพันธ์
		

มูลค่า
(ล้านบาท)
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

- ไม่มีรายการ -					

ลักษณะรายการ

สัญญาการจัดการหรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ

		

4.

		

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม/ความสัมพันธ์
		

		

3.

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม

10) บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
- เงินลงทุนในหุ้นสามัญและ
214.63 281.82 58.05 - ตามมูลค่าเงินลงทุน
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นงวด					
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา						

9) KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
- เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์
48.77 53.49
(บริษัทที่มีการลงทุนโดยบริษัท						
หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด)						
มีตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์						
เคที ซีมิโก้ จ�ำกัดเป็นกรรมการ						

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม/ความสัมพันธ์
		

		

2.

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของกรรมการตรวจสอบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการระหว่างกัน
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ	มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจ
โดยมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด
2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน	มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติของธุรกิจ
และราคาไม่ท�ำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
3. การให้กู้ยืม			

- ไม่มีรายการ -

4. สัญญาการจัดการหรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ

- ไม่มีรายการ -

มาตรการในการท�ำรายการระหว่างกันและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีนโยบายในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันด้วยความโปร่งใส โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
เสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดโดย ก.ล.ต.
เนือ่ งจากบริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภททีป่ รึกษาการลงทุนเพียงอย่างเดียวโดยหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
อืน่ แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันจะเป็นรายการลงทุนในบริษทั ย่อย, บริษทั ร่วม การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
ที่บริหารโดยบริษัทย่อย หรือเกี่ยวกับการบริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจปกติ โดยกลุ่มผู้เกี่ยวโยงในการท�ำรายการระหว่างกันจะ
เป็นดังรายชื่อที่เปิดเผยข้างต้น
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
1.

ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิของปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จ�ำนวน 9.87 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิ 227.02 ล้านบาท ก�ำไรลดลง
217.15 ล้านบาทเนื่องจาก
	รายได้รวมลดลง 78.01 ล้านบาทสาเหตุมาจากรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการลดลง 76.16 ล้านบาทจากรายได้คา่ บริหาร
กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของบริษทั ย่อยลดลง อีกทัง้ รับรูส้ ว่ นแบ่งขาดทุนจากบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย 5.02
ล้านบาทซึ่งเกิดจากส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด 1.58 ล้านบาท, ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัท
เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด 0.36 ล้านบาทและส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด 6.96 ล้านบาท
นอกจากนี้รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลง 2.93 ล้านบาท แต่ในขณะที่ก�ำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
194.71 ล้านบาทสาเหตุหลักจากก�ำไรจากกการโอนเปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เผือ่ ขายเป็นหลักทรัพย์เพือ่ ค้า
	บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 142.17 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 127.26 ล้านบาท
จากเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้ลงทุน 105.00 ล้านบาท, เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong
Securities Joint Stock Company (“TCSC”) 19.48 ล้านบาทและเงินลงทุนทัว่ ไป 2.78 ล้านบาท ในขณะทีป่ กี อ่ น บริษทั ฯ
มีการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 51.91 ล้านบาท, ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 8.32 ล้านบาทเนื่องจาก
การออกตั๋วแลกเงินเพื่อจัดหาทุนเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 7.51 ล้านบาทเนื่องจากค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น 1.59
ล้านบาทและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6.75 ล้านบาท
	ในปี 2560 ส่วนแบ่งการตลาดส�ำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด เท่ากับร้อยละ
2.27 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอันดับที่ 22 (ตามการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ไม่รวมมูลค่าการซือ้ ขายของบริษทั หลักทรัพย์ - Proprietary Trading) และส�ำหรับตลาดอนุพนั ธ์ มีสว่ นแบ่งตลาดส�ำหรับ
การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ� ำกัดเท่ากับร้อยละ 2.63 มีปริมาณ
การซื้อขายเป็นอันดับที่ 14
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
	การที่บริษัทฯ โอนธุรกิจหลักทรัพย์ไปด�ำเนินการภายใต้ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด ตั้งแต่พฤษภาคม 2552
เป็นต้นมา ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ จะอิงจากผลการด�ำเนินงานของบริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จ�ำกัด โดยบริษทั ฯ
จะรั บ รู ้ ส่วนแบ่งผลก�ำไรของบริษัท หลัก ทรั พ ย์ เคที ซี มิโ ก้ จ� ำ กั ด ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 49.71 เป็ น
รายได้หลักในงบการเงิน รายได้สว่ นอืน่ มาจากก�ำไรจากเงินลงทุนประกอบกับรายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผลจากการลงทุน
ในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อบริหารเงินและสภาพคล่องของบริษัทและรายได้จากค่าธรรมเนียม
การจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของโซลาริส
ธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม
ส�ำหรับปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2559
•	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิน้ ปี 2560 ปิดทีร่ ะดับ 1,753.71 จุด เพิม่ ขึน้ ร้อยละ14 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับ ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งปิดที่ระดับ 1,542.94 จุด
•
มลู ค่าตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เพิม่ ขึน้ จาก 15,505 พันล้านบาท ณ สิน้ ปี 2559
เป็น 17,926 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 16)
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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•	ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ลดลงจาก 52.53
พันล้านบาทในปี 2559 เป็น 50.11 พันล้านบาท ส�ำหรับปี 2560 (ลดลงร้อยละ 5)
•	ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยต่อวันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจาก 285,148
สัญญา ส�ำหรับปี 2559 เป็น 323,732 สัญญาส�ำหรับปี 2560 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 14)
การขยายฐานลูกค้าและบริการ
•	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด มีปริมาณลูกค้ารวมเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ร้อยละ 7
โดยฐานลูกค้าจากเครือข่ายของธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
มีการให้บริการธุรกิจการเงินในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างต่อเนื่อง
•	ในปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด ได้มีการขยายธุรกิจหลักทรัพย์ ไปยังประเทศเมียนมาร์โดย
ร่วมทุนกับบริษทั Myanmar Ruby Hill Finance ซึง่ เป็นบริษทั ทีป่ รึกษาทางการเงินในประเทศเมียนมาร์ จัดตัง้ บริษทั
หลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. (“KTzRH”)โดยเป็นโบรกเกอร์ ไทยเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติ
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประเทศเมียนมาร์ และมีศักยภาพ
ในการเป็นผู้ให้บริการผู้จัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง
(YSX) KTzRH ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่ลูกค้าเมื่อ 25 มีนาคม 2559
•	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกองทุนรวมและ
กองทุนส่วนบุคคลจ�ำนวน 34 กองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการโดยมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น 2,864 ล้านบาท
•	บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เพื่อประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน
และรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับ
การด�ำเนินการเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ตลอดจนถึงหลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อน�ำไปบริหารพัฒนาหรือจ�ำหน่ายจ่ายโอน
ธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
•	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ และได้จัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
หลายประเภท เช่นหุ้นสามัญ หุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด ได้จัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์จ�ำนวน
31 หลักทรัพย์ โดยมีมูลค่าการจัดจ�ำหน่ายทั้งสิ้น 7,368 ล้านบาท ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดจ�ำหน่าย 82.12 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ มีจำ� นวนการจัดจ�ำหน่าย 24 หลักทรัพย์ มูลค่าการจัดจ�ำหน่าย
4,938 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมการจัดจ�ำหน่าย 20.54 ล้านบาท
กิจกรรมการลงทุนของบริษัท
•	บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 1,244.10 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.71
•
บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 13.80 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 46.00
•	บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนเงิน 217.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 30
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•	บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์ TCSC ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ในประเทศเวียดนาม
เป็นจ�ำนวนเงิน 156.02 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 18.88 เท่ากับปีก่อน ส�ำหรับปี 2560
บริษัทฯ ปรับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน TCSC จ�ำนวน 19.48 ล้านบาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเผื่อการด้อยค่าส�ำหรับเงินลงทุนดังกล่าวรวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 70.70 ล้านบาท ท�ำให้ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
ดังกล่าวมีจ�ำนวน 85.32 ล้านบาท
•	บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 160.00 ล้านบาท
โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นร้อยละ 10
•	บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นผู้บริหารกองทุน
ส่วนบุคคลที่บริษัทลงทุน บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการบริหารอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ของกองทุน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญามอบหมายการเป็นผู้บริหารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว
•	นอกจากนี้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้บริษัทเอกชนจ�ำนวน 651.38 ล้านบาท
และ 25.31 ล้านบาทตามล�ำดับ ตลอดจนลงทุนในตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน 284.85 ล้านบาท
ภาพพจน์ของบริษัท
•	บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ยอดเยี่ยม” ด้านผลการด�ำเนินงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่ถึง 3,000 ล้านบาท
•	บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ประจ�ำปี 2560 ซึ่งประเมิน
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
•	บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลการส�ำรวจบรรษัทภิบาล ปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
สถานภาพทางการเงินของบริษัท
•	ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยลดลงจาก 2,674.65 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เป็น 2,356.94 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 130.74
ล้านบาท รวมถึงจากการรับรู้ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายและการจัดประเภทรายการใหม่จาก
การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนรวม 171.49 ล้านบาทและส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมรวม
20.32 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากก�ำไรสุทธิปี 2560 จ�ำนวน 4.84 ล้านบาท
•	จากการที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้หยุด
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราวโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ไปจนถึ ง วั น ที่ 31ธั นวาคม 2559 ตามหนั ง สื อ อนุ มั ติ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย บสช. 0020/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558
		และเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ไปจนถึ ง วั น ที่ 31ธั นวาคม 2560 ตามหนั ง สื อ อนุ มั ติ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย บสช. 0005/2559

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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		และเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุ ร กิ จ สั ญ ญาซื้ อ ขายล่ ว งหน้ า ไปจนถึ ง วั น ที่ 31ธั นวาคม 2561 ตามหนั ง สื อ อนุ มั ติ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย บสช. 0004/2560
		บริษัทฯ จึงไม่ต้องด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. ก�ำหนดตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552
เป็นต้นไป
		อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ต้องด�ำรงหลักประกัน หรือสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างใด
อย่างหนึง่ หรือทัง้ สองอย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 4/2557
		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ สามารถด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว
•
หนี้สิน
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินโดยการออกตั๋วแลกเงินกู้ยืมเงินจากประชาชนทั่วไปวงเงินรวม 1,500
ล้านบาท

2.

ผลการด�ำเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 275.40 ล้านบาท ลดลง 78.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 22 จากงวด
เดียวกันในปีก่อน
(ล้านบาท)
2560
2559
รายได้
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
27.38
9.94
103.54
29.30
ก�ำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
248.94
90.39
57.16
16.17
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(5.02)
(1.82)
187.80
53.14
ก�ำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม
0.06
0.02
0.06
0.02
รายได้อื่น
4.04
1.47
4.85
1.37
รวมรายได้
275.40
100.00
353.41
100.00

(1) รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
		
1.1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
			บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจ�ำนวน 27.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จาก
การจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม รายได้ลดลงจากปีก่อน 76.16 ล้านบาท มูลค่าสินทรัพย์
ภายใต้การจัดการลดลงจาก 23.35 พันล้านบาท เป็น 2.86 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 88
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1.2) ก�ำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
			
บริษัทฯ มีก�ำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินจ�ำนวน 248.94 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
			
1.2.1) ก�ำไรจากเงินลงทุน 231.29 ล้านบาท เกิดจาก
				
- ก�ำไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
69.85 ล้านบาท
				
- ก�ำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน
161.44 ล้านบาท
			
1.2.2) รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
				บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตราสารหนี้
และเงินปันผลจากหลักทรัพย์รวม 17.65 ล้านบาท
		
1.3) ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
			
บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจ�ำนวน 5.02 ล้านบาท ดังนี้
			
1.3.1) ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด จ�ำนวน 1.58 ล้านบาท
			
1.3.2) ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด จ�ำนวน 0.36 ล้านบาท
			
1.3.3) ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด จ�ำนวน 6.96 ล้านบาท
		
1.4) ก�ำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม
			เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์จิ้น
ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด โดยบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนส�ำหรับการโอนธุรกิจดังกล่าว
เป็นจ�ำนวนเงิน 500 ล้านบาท โดยวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ได้รับเงิน 300 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ
200 ล้านบาท จะได้รับช�ำระภายใน 3 ปี โดยใช้ผลการด�ำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนส�ำหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ล้านบาท แล้วในปี 2555
เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด สามารถท�ำก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา
			ทั้งนี้บริษัทฯ จะรับรู้ “ก�ำไรจากการโอนสินทรัพย์ให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้” ดังกล่าวเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ
มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด ลดลงและเมื่อบริษัทร่วมค�ำนวณค่าเสื่อมราคา
หรือเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด มีการขายสินทรัพย์ที่รับโอนจากบริษัทฯ ออกไปให้กับบุคคล
ภายนอก
			
ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ รับรู้ก�ำไรจากการโอนสินทรัพย์และธุรกิจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
จ�ำกัด เพิ่มเติมอีกจ�ำนวน 0.06 ล้านบาท และยอดรวมก�ำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 148.28 ล้านบาท
		
1.5) รายได้อื่น
			บริษัทฯ มีรายได้อื่น 4.04 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการงานวิจัยและบทวิเคราะห์กับ
ลูกค้าต่างประเทศจ�ำนวน 3.00 ล้านบาท รวมถึงรายการหนี้สูญได้รับคืนและก�ำไรจากการตัดจ�ำหน่าย
อุปกรณ์
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(2) ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์
ส�ำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 258.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 142.17 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 122
									
(ล้านบาท)
2560
2559
ค่าใช้จ่าย
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
47.92
18.52
59.33
50.92
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
5.39
2.08
42.77
36.71
ต้นทุนทางการเงิน
31.78
12.28
23.46
20.13
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
4.05
3.48
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
127.26
49.19
(51.91)
(44.55)
ค่าใช้จ่ายอื่น
46.34
17.93
38.82
33.31
รวมค่าใช้จ่าย
258.69
100.00
116.52
100.00
2.1) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
		ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจ� ำนวน 39.30 ล้านบาทซึ่งลดลงจาก
งวดเดียวกันปีก่อนเนื่องจากการตั้งค้างจ่ายค่าตอบแทนพนักงานลดลง และค่าตอบแทนกรรมการจ�ำนวน 8.62
ล้านบาท
2.2) ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
		ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย จ�ำนวน 5.39 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายตัวแทนขายหน่วยลงทุน
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุนรวมของบริษัทย่อย
2.3) ต้นทุนทางการเงิน
		
เป็นดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการของตั๋วแลกเงินที่บริษัทฯ ออกเพื่อจัดหาเงินทุน
2.4) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
		
ส�ำหรับปี 2560 ไม่มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวนแล้ว
2.5) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
		บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 127.26 ล้านบาทจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งบริษัทย่อยเป็น
ผูล้ งทุนจ�ำนวน 105.00 ล้านบาท, เงินลงทุนในบริษทั หลักทรัพย์ Thanh Cong 19.48 ล้านบาทและเงินลงทุนทัว่ ไป
2.78 ล้านบาท
2.6) ค่าใช้จ่ายอื่น
		ค่าใช้จ่ายอื่นประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 11.03 ล้านบาท, ค่าที่ปรึกษา 11.68
ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 3.12 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 20.49 ล้านบาท โดยค่าใช้
จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อนจ�ำนวน 5.76 ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6.75 ล้านบาท
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(3) ก�ำไร
	ส�ำหรับปี 2560 อัตราก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 64.24 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 3.59 เนื่องจากรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 76.16 ล้านบาทและการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 5.02 ล้านบาท
รวมถึงการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 127.26 ล้านบาท, ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 8.32 ล้านบาทและ
ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 7.51 ล้านบาท

(4) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
	อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 0.40 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอัตรา
ร้อยละ 9.28

ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิในปี 2559 จ�ำนวน 227.02 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีก�ำไรสุทธิ 59.62 ล้านบาท
ก�ำไรเพิ่มขึ้น 167.40 ล้านบาทเนื่องจาก
รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากก�ำไรจากเงินทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 28.29 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นก�ำไรจากการลงทุนในตราสารทุน
39.67 ล้านบาท ก�ำไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ 14.84 ล้านบาทในขณะที่มีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัท บีคอน
ออฟชอร์ จ�ำกัด (“บีคอน”) 26.22 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 98.23
ล้านบาทเนื่องจากส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด เพิ่มขึ้น 84.34 ล้านบาท ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่มีการบันทึก
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบีคอน ในขณะที่ปี 2558 รับรู้ผลขาดทุนจากบีคอน 13.89 ล้านบาท นอกจากนี้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
เพิ่มขึ้น 8.99 ล้านบาทเนื่องจากดอกเบี้ยรับจากบัตรเงินฝากเพิ่มขึ้น 2.83 ล้านบาทและเงินปันผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์
เพิ่มขึ้น 7.59 ล้านบาท และรายได้อื่นลดลง 25.53 ล้านบาทเนื่องจากรับรู้ก�ำไรจากการขายที่ดินที่เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
24.58 ล้านบาทในปี 2558
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมลดลง 75.89 ล้านบาท เกิดจากจากการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 51.91 ล้านบาท
ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 4.33 ล้านบาท, ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิ่มขึ้น 2.32 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานเพิม่ ขึน้ 7.40 ล้านบาท, ค่าใช้จา่ ยอืน่ เพิม่ ขึน้ 2.00 ล้านบาทและค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้เพิม่ ขึน้ 13.06 ล้านบาท จากสาเหตุ
ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�ำไรสุทธิในปี 2559 จ�ำนวน 227.02 ล้านบาท
ในปี 2559 ส่วนแบ่งการตลาดส�ำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัดเท่ากับร้อยละ 2.57 มี
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอันดับที่ 18 (ตามการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่รวมมูลค่าการ
ซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ - Proprietary Trading) และส�ำหรับตลาดอนุพันธ์ มีส่วนแบ่งตลาดส�ำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด เท่ากับร้อยละ 2.51 มีปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับที่ 13
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทในปี 2559
การที่บริษัทฯ โอนธุรกิจหลักทรัพย์ไปด�ำเนินการภายใต้ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด ตั้งแต่พฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จะอิงจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด โดยบริษัทฯ จะรับรู้ส่วนแบ่ง
ผลก�ำไรของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.71 เป็นรายได้หลักในงบการเงิน รายได้ส่วน
อื่นมาจากก�ำไรจากเงินลงทุน รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และตราสารทุนและ
รายได้จากค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลของโซลาริส
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ธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม
ส�ำหรับปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558
•	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นปี 2559 ปิดที่ระดับ 1,542.94 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งปิดที่ระดับ 1,288.02 จุด
•	มูลค่าตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เพิ่มขึ้นจาก 12,606 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2558
เป็น 15,505 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 23)
•	ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เพิ่มขึ้นจาก 44.30
พันล้านบาท ส�ำหรับปี 2558 เป็น 52.53 พันล้านบาท ส�ำหรับปี 2559 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19)
•	ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยต่อวันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจาก 199,749 สัญญา
ส�ำหรับปี 2558 เป็น 285,148 สัญญาส�ำหรับปี 2559 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 43)

การขยายฐานลูกค้าและบริการ
•	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด มีปริมาณลูกค้ารวมเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 4 โดยฐานลูกค้าจากเครือข่ายของ
ธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 18 นอกจากนี้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด มีการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์
ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้ำโขงอย่างต่อเนื่อง
•	ในปี 2559 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด ได้มีการขยายธุรกิจหลักทรัพย์ ไปยังประเทศเมียนมาร์โดยร่วมทุนกับ
บริษทั Myanmar Ruby Hill Finance ซึง่ เป็นบริษทั ทีป่ รึกษาทางการเงินในประเทศเมียนมาร์ จัดตัง้ บริษทั หลักทรัพย์ KTZ
Ruby Hill Securities Co., Ltd. (“KTzRH”) โดยเป็นโบรกเกอร์ ไทยเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุ ร กิ จหลั ก ทรั พย์จากคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประเทศเมี ยนมาร์ และมี ศั ก ยภาพในการเป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ การ
ผู้จัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (YSX) KTzRH ได้เริ่มเปิดให้
บริการแก่ลูกค้าเมื่อ 25 มีนาคม 2559
•	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกองทุนรวมและกองทุน
ส่วนบุคคลจ�ำนวน 53 กองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการโดยมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น 23,352 ล้านบาท
•	เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจ
รับซื้อ รับโอนและรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับ
การด�ำเนินกิจการ เลิกหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ตลอดจนถึงหลักประกันของสินทรัพย์นั้นเพื่อน�ำไปบริหารพัฒนาหรือจ�ำหน่ายจ่ายโอน

ธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
•	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ และได้จัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์หลายประเภท
เช่นหุ้นสามัญ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และตราสารหนี้ทางการเงินประเภทอื่นๆ เป็นต้น ส�ำหรับปี 2559 บริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมิโก้ จ�ำกัดได้จัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์จ�ำนวน 24 หลักทรัพย์ โดยมีมูลค่า
การจัดจ�ำหน่ายทั้งสิ้น 4,938 ล้านบาท ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดจ�ำหน่าย 20.54 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2558
ซึ่งมีจ�ำนวนการจัดจ�ำหน่าย 21 หลักทรัพย์ มูลค่าการจัดจ�ำหน่าย 7,390 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมการจัดจ�ำหน่าย
102.24 ล้านบาท
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ผลการด�ำเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 353.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อนร้อยละ 42.02
(ล้านบาท)
2559
2558 (1)
รายได้
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
103.54
29.30
108.94
43.78
ก�ำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
57.16
16.17
19.88
7.99
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
187.80
53.14
89.57
36.00
ก�ำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม
0.06
0.02
0.06
0.02
รายได้อื่น
4.85
1.37
30.39
12.21
รวมรายได้
353.41
100.00
248.84
100.00

(1) รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
1.1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
		บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการในปี 2559 จ�ำนวน 103.54 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จาก
การจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม รายได้ลดลงจากปีก่อน 5.40 ล้านบาท มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การ
จัดการลดลงจาก 28.24 พันล้านบาท เป็น 23.35 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.32
1.2) ก�ำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย
		
1.2.1) ก�ำไรจากการเงินลงทุน
			
บริษัทฯ มีก�ำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 36.58 ล้านบาท เกิดจาก
			
ก�ำไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
68.89 ล้านบาท
			
ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน
32.31 ล้านบาท
		
1.2.2) รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
			บริษทั ฯ มีดอกเบีย้ รับจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตราสารหนี้ และเงินปันผล
จากหลักทรัพย์รวม 20.58 ล้านบาท
1.3) ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
		บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งจากผลก�ำไรในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
จ�ำนวน 187.80 ล้านบาท

		

(1)

	ส�ำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามรูปแบบการน�ำเสนองบการเงินตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ที่ สธ.22/2559
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง “แบบงบการเงินส�ำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)”
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(2) ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์
ส�ำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 116.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 75.88 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 39.44
									
(ล้านบาท)
2559
2558 (2)
ค่าใช้จ่าย
จ�ำนวนเงิน ร้อยละ จ�ำนวนเงิน
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
59.33
50.92
51.03
26.52
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
42.77
36.71
40.45
21.02
ต้นทุนทางการเงิน
23.46
20.13
19.13
9.94
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
4.05
3.48
2.70
1.40
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
(51.91)
(44.55)
41.85
21.76
ค่าใช้จ่ายอื่น
38.82
33.31
37.24
19.36
รวมค่าใช้จ่าย
116.52
100.00
192.40
100.00
2.1) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
		ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจ�ำนวน 50.44 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันปีก่อนเนื่องจากการตั้งค้างจ่ายค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มขึ้นและค่าตอบแทนกรรมการจ�ำนวน 8.89
ล้านบาท
2.2) ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
		ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายส�ำหรับปี 2559 จ�ำนวน 42.77 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายตัวแทนขาย
หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุนรวมของบริษัทย่อย
2.3) ต้นทุนทางการเงิน
		
เป็นดอกเบี้ยจ่ายของตั๋วแลกเงินที่บริษัทฯ ออกเพื่อกู้ยืมเงินในอัตราร้อยละ 3.45 - 3.60 ต่อปี
2.4) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
		
ส�ำหรับปี 2559 มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเป็น 4.05 ล้านบาทเนื่องจากมูลค่าหลักประกันลดลง
2.5) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
		บริษัทฯ โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท บีคอน ออฟชอร์ จ�ำกัด 51.21 ล้านบาท โอนกลับ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock 2.84 ล้านบาทและ
ตั้งค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้น 2.14 ล้านบาท
2.6) ค่าใช้จ่ายอื่น
		ค่าใช้จ่ายอื่นประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 11.29 ล้านบาท, ค่าที่ปรึกษา 10.09
ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 2.71 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่น 14.73 ล้านบาทโดยค่าใช้จ่าย
อื่นเพิ่มขึ้น 2.00 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อนเนื่องจากผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
(2)
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ส �ำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามรูปแบบการน�ำเสนองบการเงินตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ที่ สธ.22/2559
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง “แบบงบการเงินส�ำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)”

(3) ก�ำไร
	อัตราก�ำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.96 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 64.24 ในปี 2559 เนื่องจากก�ำไรจากเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 28.29 ล้านบาท, การรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น 98.23
ล้านบาทและ ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 8.99 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 4.33 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้น 7.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 2.00 ล้านบาทและโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเงินลงทุน 51.91 ล้านบาท

(4) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
	อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 9.28 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีอัตรา
ร้อยละ 2.49

ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

สินทรัพย์
1.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 3,212.12 ล้านบาท โดยร้อยละ 46.51 เป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ 53.49 เป็นสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
		
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่ส�ำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงได้แก่
		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 330.32 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 46.04 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12 (ดูรายละเอียดได้จากข้อ 3.1 กระแสเงินสด)
		
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
		บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินรวมจ�ำนวน 693.38 ล้านบาท หุ้นกู้บริษัท
เอกชน 25.31 ล้านบาทและลงทุนในหลักทรัพย์หุ้นทุนประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน 284.85 ล้านบาท ตลอดจน
ลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป 338.16 ล้านบาท
		ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ตัง้ ค่าเผือ่ การด้อยค่าส�ำหรับหลักทรัพย์ประเภทหุน้ สามัญในบริษทั
หลักทรัพย์ TCSC จ�ำนวน 19.48 ล้านบาท ท�ำให้มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน TCSC เป็น 85.32 ล้านบาท
จากราคาทุน 156.02 ล้านบาท
		
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
		
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จ�ำกัด
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีทุนช�ำระแล้ว 125.40 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 22,800,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.5 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทย่อยดังกล่าว
		
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จ�ำกัด
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีทุนช�ำระแล้ว 25.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทย่อยดังกล่าว

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม
		
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด
		เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด เพิ่มอีกจ�ำนวน 99,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 19.18 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม และใน
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนรับทราบการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด เพิ่มอีก จ�ำนวน 170,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 27.60 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมส่งผลให้สัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 49.64 เป็นร้อยละ 49.71 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทร่วมดังกล่าว
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ำกัด คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน
ตามราคาทุน 1,244.10 ล้านบาทและมีมูลค่าเงินลงทุนแสดงตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 1,355.34 ล้านบาท
		
บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเป็นผูพ้ ฒ
ั นา ท�ำการตลาด ขายและจัดจ�ำหน่ายน�ำ้ หอมซึง่ พัฒนา
ร่วมกับดาราและนักแสดงทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยมีมูลค่าเงินลงทุน 13.80 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 138,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 46
ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทร่วมดังกล่าว
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จ�ำกัด คิดเป็นมูลค่าเงิน
ลงทุนตามราคาทุน 13.80 ล้านบาท และมีมูลค่าเงินลงทุนแสดงตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 14.16 ล้านบาท
		
บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด
		เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท แอ๊บเซอ
ลูทโยคะ จ�ำกัด ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “Absolute You” โดยมีมลู ค่า
เงินลงทุน 217.80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็น
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทร่วมดังกล่าว
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จ�ำกัด คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตาม
ราคาทุน 217.80 ล้านบาท และมูลค่าเงินลงทุนแสดงตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 210.84 ล้านบาท
		
บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จ�ำกัด
		บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บีคอน ออฟชอร์ จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการตรวจสอบ
และจ�ำหน่ายอุปกรณ์ช่วยชีวิตและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้แก่อุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีและอุตสาหกรรม
นอกชายฝัง่ โดยเมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ร่วมมีมติอนุมตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญอีกจ�ำนวน 2,000,000 หุ้น จากหุ้นสามัญเดิมจ�ำนวน 12,806,000 หุ้นเป็นหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน
14,806,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ 21.62 เป็นร้อยละ 18.70 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทร่วมดังกล่าว
		ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญของบริษัท บีคอน
ออฟชอร์ จ�ำกัด โดยบริษัทฯ ได้โอนหุ้นสามัญที่ถือทั้งหมดจ�ำนวน 2,768,206 หุ้นในราคาหุ้นละ 8 บาท มูลค่า
รวมทั้งสิ้น 22.15 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับช�ำระเงินจากผู้ซื้อแล้วทั้งจ�ำนวนในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายกิจการ
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ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
		ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินคดี
62.65 ล้านบาทหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 62.65 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม
จ�ำนวนตามเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
		
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
		ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2559 จ�ำนวน 0.50 ล้านบาท
หรือร้อยละ 6.33 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการซื้อสินทรัพย์เพิ่ม 5.73 ล้านบาท ตัดค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งาน 3.69 ล้านบาทและมีการขายและตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ออกสุทธิ 1.54 บาท
		
สินทรัพย์อื่น
		สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 76.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.06 ล้านบาทจากสิ้นปี 2559
ส่วนใหญ่เกิดจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าธรรมเนียมศาลของกองทุนที่บริหารโดยบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 13.44 ล้านบาท
1.2 คุณภาพของสินทรัพย์
		ในการแสดงรายการในงบการเงิน บริษทั ฯ ได้รบั รูค้ า่ เผือ่ การปรับมูลค่าของสินทรัพย์ไว้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐาน
บัญชีและประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถสรุปรายการสิน
ทรัพย์ส�ำคัญๆ ได้ดังนี้
		
เงินลงทุน
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวนเงินลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่า 1,162.95 ล้านบาท จากต้นทุน 1,364.89
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.21 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
หลักทรัพย์เพื่อค้า
		 หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
277.50
245.98
99.24
90.27
		 ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ภาคเอกชน
25.31
27.02
25.37
26.82
		 ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
693.38
599.81
696.55
702.91
				 รวม
996.19
872.81
821.16
820.00
		 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(18.38)
(1.16)
		 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(105.00)
			 รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
872.81
872.81
820.00
820.00
หลักทรัพย์เผื่อขาย					
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
7.35
4.42
76.89
288.33
		 บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(2.93)
211.44
		 รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
4.42
4.42
288.33
288.33
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(ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด					
		 เงินฝากสถาบันการเงิน
23.19
23.19
73.36
73.36
		 รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
23.19
23.19
73.36
73.36
เงินลงทุนทั่วไป					
		 หุ้นสามัญ
338.03
262.40
353.53
300.16
		 หุ้นบุริมสิทธิ
0.13
0.13
0.13
0.13
			 รวม
338.16
262.53
353.66
300.29
		 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(75.63)
(53.37)
		 รวมเงินลงทุนทั่วไป
262.53
262.53
300.29
300.29
รวมเงินลงทุน
1,162.95
1,162.95
1,481.98
1,481.98
		เงินลงทุนในตั๋วแลกเงินของบริษัท พระโขนงแลนด์ จ�ำกัดจ�ำนวนเงิน 500 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว
ได้ท�ำสัญญาจ�ำน�ำหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเป็นหลักประกันและบริษัทได้รับหุ้นบุริมสิทธิซึ่งมีสิทธิในการออก
เสียงร่วมกันกับผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อการควบคุมร่วมกันในการด�ำเนินงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ของบริษัท พระโขนง
แลนด์ จ�ำกัด ทั้งนี้บริษัทได้ส่งผู้แทนเข้าไปเป็นกรรมการโดยมีอ�ำนาจร่วมกันในการท�ำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์
ในบริษัทดังกล่าว
		ภายหลังจากบริษทั ได้รบั ช�ำระหนีต้ ามตัว๋ แลกเงินครบถ้วนตามเงือ่ นไขแล้วบริษทั จะด�ำเนินการถอนจ�ำน�ำหุน้ สามัญ
โอนหุ้นบุริมสิทธิที่บริษัทถือครองคืนแก่บริษัท พระโขนงแลนด์ จ�ำกัดและยกเลิกการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทใน
การเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นการท�ำธุรกรรมดังกล่าว
		เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 บริษัทได้รับช�ำระหนี้ตามตั๋วแลกเงินครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วและบริษัทได้ด�ำเนินการ
ถอนจ�ำน�ำหุ้นสามัญและโอนหุ้นบุริมสิทธิที่บริษัทถือครองคืนแก่บริษัท พระโขนงแลนด์ จ�ำกัด รวมทั้งยกเลิกการ
แต่งตั้งผู้แทนของบริษัทในการเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลให้การควบคุมร่วม
กันดังกล่าวสิ้นสุดลง
		
สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้
			
ร้อยละ 22
เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
			
ร้อยละ 54
เป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้เอกชนและตั๋วแลกเงิน
			
ร้อยละ 2
เป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
			
ร้อยละ 22
เป็นเงินลงทุนทั่วไป
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ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
		บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�ำนวน 62.65 ล้านบาท เป็นหนี้อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินคดี บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 62.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของมูลหนี้ บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการติดตามหนีค้ า้ งช�ำระอย่างใกล้ชดิ โดยยึดหลักการเจรจาประนอมหนีเ้ ป็นเบือ้ งต้น หากลูกหนีร้ ายใดไม่สามารถ
เจรจาตกลงกันได้หรือปฏิเสธการช�ำระหนี้ บริษัทฯ จึงด�ำเนินการตามกฎหมาย
2. หนี้สิน
เงินกู้ยืมอื่น
บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมอื่นดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบก�ำหนดช�ำระ
		
อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
(ร้อยละ) ต่อปี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
เงินกู้ยืมอื่น 						
ตั๋วแลกเงิน
3.90 - 4.00
675.91
675.91
รวมเงินกู้ยืมอื่น 		
675.91
675.91
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบก�ำหนดช�ำระ
		
อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
(ร้อยละ) ต่อปี
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
เงินกู้ยืมอื่น 						
ตั๋วแลกเงิน
3.45 - 3.60
467.78
467.78
รวมเงินกู้ยืมอื่น 		
467.78
467.78
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3.

สภาพคล่อง
3.1 กระแสเงินสด
		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวน 330.32 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จ�ำนวน 46.04 ล้านบาท โดยสัดส่วนกระแสเงินสดได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(ล้านบาท)
รายการกิจกรรม
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
66.90
411.32
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(158.53)
150.94
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
45.59
(590.60)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
46.04
(28.34)
		ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เงินในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต โดยสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสด
ได้ในระยะเวลาไม่นาน ดังนี้
		
กิจกรรมด�ำเนินงาน
		
ในปี 2560 เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 66.90 ล้านบาท
		
เงินสดเพิ่มขึ้นจาก :- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง 4.82 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุนลดลง 5.81 ล้านบาท
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าลดลง 77.47 ล้านบาท
- ผลการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น 7.99 ล้านบาท
		
เงินสดลดลงจาก :- สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 8.21 ล้านบาท
- เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง 4.13 ล้านบาท
- ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุนลดลง 0.75 ล้านบาท
- หนี้สินอื่นลดลง 16.10 ล้านบาท
		
กิจกรรมลงทุน
		
ในปี 2560 เงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลง 158.53 ล้านบาท
		
เงินสดเพิ่มขึ้นจาก :- เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด 50.35 ล้านบาท
- การคืนทุนจากเงินลงทุนทั่วไป 15.52 ล้านบาท
- การขายอุปกรณ์ 2.00 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 11.15 ล้านบาท
		
เงินสดลดลงจาก :- การซื้อเงินลงทุนทั่วไปและเงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด 0.22 ล้านบาท
- การซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 231.60 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ 5.73 ล้านบาท
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กิจกรรมจัดหาเงิน
		ในปี 2560 เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 45.59 ล้านบาท เงินสดเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมจากการออก
ตัว๋ แลกเงินสุทธิ 176.35 ล้านบาท ในขณะทีเ่ งินสดลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 130.74 ล้านบาทและการจ่ายช�ำระ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.02 ล้านบาท
3.2 อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส�ำคัญ
		
บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่อง โดยพิจารณาได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่ส�ำคัญๆ ดังนี้
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) (%)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
38.32
46.66
N/A
N/A

		ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้หยุดด�ำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เป็นการชั่วคราวจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงไม่ต้องด�ำรง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
4.

รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายลงทุนในเงินลงทุน
	ดูหัวข้อ “เงินลงทุนในหลักทรัพย์” ในหัวข้อฐานะการเงิน 1. สินทรัพย์ และ “กิจกรรมลงทุน” ในหัวข้อ “สภาพคล่อง”
3.1 กระแสเงินสด
5.

แหล่งที่มาของเงินทุน
5.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
		อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 0.36 และ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ
0.25
5.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น
		ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2,356.94 ล้านบาท ลดลง
317.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 จากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 130.74 ล้านบาท รวมถึงการรับรู้ขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขายและการจัดประเภทรายการใหม่จากการโอนเปลี่ยนประเทภเงินลงทุนรวม 171.49 ล้านบาท
และส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมรวม 20.32 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้นจาก
ก�ำไรสุทธิปี 2560 จ�ำนวน 4.84 ล้านบาท
5.3 หนี้สิน
		
บริษัทฯ ออกตั๋วแลกเงินเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชนในวงเงิน 1,500 ล้านบาท
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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5
6
8.1, 8.2
9
10
11
12
13

2560

งบการเงินรวม

330,321,430
840,670
1,162,950,875
1,580,344,224
8,474,218
4,792,724
47,558,749
688,014
76,144,630
3,212,115,534

2559

376,365,581
4,821,854
6,652,734
1,481,978,210
1,377,157,471
7,969,716
4,830,167
11,526,626
688,014
67,088,801
3,339,079,174

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
312,718,240
1,178,814,138
1,500,695,520
7,474,908
3,320,549
24,825,527
688,014
52,647,675
3,081,184,571

348,668,156
4,821,854
1,401,268,057
1,367,927,806
5,883,032
3,320,549
688,014
57,829,118
3,190,406,586

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้ สิน
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
เงินกูย้ มื อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินอื่น
รวมหนี้ สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,883,929,172 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,307,736,926 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ชําระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

2560

งบการเงินรวม

-

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

7,224
148,281,111
675,908,797
11,567,292
19,406,600
855,171,024

4,125,256
756,192
148,338,009
467,778,822
7,904,644
35,522,874
664,425,797

675,908,797
8,681,055
18,212,160
702,802,012

4,125,256
467,778,822
5,950,313
17,082,196
27,833,282
522,769,869

941,964,586

941,964,586

941,964,586

941,964,586

17
20

653,868,463
1,496,406,747

653,868,463
1,496,406,747

653,868,463
1,496,406,747

653,868,463
1,496,406,747

21

108,383,352
128,521,945
(4,560,072)
(25,675,925)
2,356,944,510
3,212,115,534

108,383,352
254,424,618
(4,560,072)
166,130,269
2,674,653,377
3,339,079,174

108,383,352
116,183,800
3,540,197
2,378,382,559
3,081,184,571

108,383,352
233,949,533
175,028,622
2,667,636,717
3,190,406,586

34
14
15
12
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท

รายได้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
รวมรายได้

หมายเหตุ

2560

22
23
34

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
25
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
26
ค่าใช้จ่ายอื่น
27
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้-ค่าใช้จ่าย
29
กําไรสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของพนักงาน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของพนักงานในบริ ษทั ร่ วม
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
8.3
จากการจัดประเภทรายการใหม่จากการโอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
8.3
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
8.3
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นรวม - สุ ทธิจากภาษี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559

27,378,858
248,944,946
(5,016,471)
56,898
4,037,012
275,401,243

103,540,961
57,159,303
187,800,782
57,054
4,856,429
353,414,529

247,089,110
4,056,026
251,145,136

171,340,065
5,032,823
176,372,888

47,920,808
5,394,716
31,780,706
127,262,629
46,328,745
258,687,604
16,713,639
(6,839,983)
9,873,656

59,327,856
42,773,115
23,460,642
4,047,260
(51,908,970)
38,818,718
116,518,621
236,895,908
(9,875,951)
227,019,957

24,079,585
262,551
31,780,706
146,727,411
32,778,402
235,628,655
15,516,481
(964,383)
14,552,098

30,795,777
324,291
23,460,642
4,047,260
(82,631,421)
24,994,578
991,127
175,381,761
(1,023,193)
174,358,568

(1,954,178)

-

(3,079,007)

-

(20,317,769)
(33,801,686)
(180,558,845)

(1,574,687)
-

(4,134,964)
226,720,284
-

-

(33,801,686)
(180,558,845)

226,720,284
-

42,872,106
(196,839,379)
(186,965,723)

(45,344,056)
177,241,264
404,261,221

42,872,106
(173,063,112)
(158,511,014)

(45,344,056)
181,376,228
355,734,796

กําไรต่อหุ ้น
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

บาท

0.008

0.174

0.011

0.133

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํ้าหนัก

หุ้น

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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18

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

653,868,463
653,868,463

653,868,463
653,868,463

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว

1,496,406,747
1,496,406,747

1,496,406,747
1,496,406,747

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

108,383,352
108,383,352

108,383,352
108,383,352

กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว
ทุนสํ ารองตาม
กฎหมาย

254,424,618
4,840,471
(130,743,144)
128,521,945

175,028,622
(171,488,425)
3,540,197

(6,347,606)
181,376,228
175,028,622
(8,898,353)
(20,317,769)
(29,216,122)

(4,763,389)
(4,134,964)
(8,898,353)

งบการเงินรวม
องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนแบ่ ง
กําไร (ขาดทุน)
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
จากการวัดมูลค่ า
อืน่ ในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนเผือ่ ขาย

92,773,579
227,019,957
(65,368,918)
254,424,618

กําไรสะสม
ยังไม่ ได้ จัดสรร

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(4,560,072)
(4,560,072)

(4,560,072)
(4,560,072)

2,674,653,377
(186,965,723)
(130,743,144)
2,356,944,510

2,335,761,074
404,261,221
(65,368,918)
2,674,653,377

ส่ วนต่ างที่เกิดขึน้
รวม
จากการเปลีย่ นแปลง ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนได้ เสี ย
ในบริษัทย่ อยบางส่ วน

หน่ วย : บาท
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

18

18

หมายเหตุ

653,868,463
653,868,463

653,868,463
653,868,463

ทุนที่ออก
และ
ชําระแล้ว

1,496,406,747
1,496,406,747

1,496,406,747
1,496,406,747

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

108,383,352
108,383,352

108,383,352
108,383,352
233,949,533
12,977,411
(130,743,144)
116,183,800

124,959,883
174,358,568
(65,368,918)
233,949,533

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสมจัดสรรแล้ว
กําไรสะสม
ทุนสํ ารองตาม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
กฎหมาย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

175,028,622
(171,488,425)
3,540,197

(6,347,606)
181,376,228
175,028,622

องค์ ประกอบอืน่
ของส่ วนของเจ้ าของ
กําไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผื่อขาย

2,667,636,717
(158,511,014)
(130,743,144)
2,378,382,559

2,377,270,839
355,734,796
(65,368,918)
2,667,636,717

รวม
ส่ วนของเจ้ าของ

หน่ วย : บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท

2560

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
16,713,639
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
3,736,014
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนเพือ่ ค้า
17,223,611
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
(180,558,845)
กําไรจากการขายเงินลงทุนเพือ่ ค้า
(2,393,751)
กําไรจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
(461,448)
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
5,016,471
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลับ)
22,262,629
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้
105,000,000
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
31,780,706
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
(17,650,104)
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
(56,898)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
1,708,470
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
2,320,494
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
4,821,854
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
5,812,064
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
77,468,932
สิ นทรัพย์อื่น
(8,211,636)
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
(4,125,256)
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
(748,968)
หนี้สินอื่น
(16,100,240)
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
61,237,244
ดอกเบี้ยรับ
6,840,165
ภาษีเงินได้จ่ายออก
(1,180,025)
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
66,897,384

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

236,895,908

15,516,481

175,381,761

3,861,058
4,047,260
1,165,965
(187,800,782)
(700,855)
(51,208,115)
26,220,332
23,460,642
(20,577,914)
(57,054)
1,562,601

2,522,147
15,361,838
(180,558,845)
(2,393,751)
(461,448)
22,262,629
25,632,496
98,832,286
31,780,706
(16,804,943)
1,156,055

2,444,881
4,047,260
1,711,862
(700,855)
(11,943,901)
(69,986,665)
47,841,017
23,460,642
(156,925,258)
1,011,597

36,869,046

12,845,651

16,342,341

2,700,987
1,701,880
416,139,271
(52,745,127)

4,821,854
61,932,882
4,962,975

2,700,987
469,873,028
(52,734,817)

(4,368,698)
(1,758,550)
5,866,643
404,405,452
10,225,553
(3,301,407)
411,329,598

(4,125,256)
(9,605,088)
70,833,018
6,343,917
(117,854)
77,059,081

(4,368,698)
6,164,951
437,977,792
8,996,189
(115,329)
446,858,652

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หน่ วย : บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการคืนทุนจากเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปั นผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื อื่น
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื อื่น
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
กําไรที่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายเพิม่ ขึ้น - สุ ทธิจากภาษี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ

9

5

2560

งบการเงินรวม

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(191,912)
50,356,186
(25,000)
15,525,900
(231,600,000)
2,000,000
(5,731,575)
(10,051)
11,145,772
(158,530,680)

(23,000,000)
27,274,877
(23,503,000)
22,145,648
(693,204)
(152,250)
11,046,548
137,817,712
150,936,331

50,356,186
(25,000)
15,525,900
(231,600,000)
2,000,000
(5,652,575)
10,797,347
(158,598,142)

1,717,855
(23,503,000)
22,145,648
(281,264)
10,670,288
137,817,712
148,567,239

(17,120)
2,726,349,409
(2,550,000,000)
(130,743,144)
45,589,145
(46,044,151)
376,365,581
330,321,430

(51,360)
999,817,846
(1,525,000,000)
(65,368,918)
(590,602,432)
(28,336,503)
404,702,084
376,365,581

(17,120)
2,726,349,409
(2,550,000,000)
(130,743,144)
45,589,145
(35,949,916)
348,668,156
312,718,240

(51,360)
999,817,846
(1,525,000,000)
(65,368,918)
(590,602,432)
4,823,459
343,844,697
348,668,156

3,540,197

175,028,622

3,540,197

175,028,622

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและการดําเนินงานของบริษทั
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ทั มหาชนจํา กัด เมื่อ
วันที่ 8 สิ งหาคม 2537 และได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อยู่จดทะเบียนที่ช้ นั 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ ต้ ีสแควร์ ถนนสี ลม
บางรัก กรุ งเทพฯ 10500
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชี มาร์ จิ้นให้แก่บริ ษทั
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ในการพัฒนาธุ รกิ จหลักทรั พย์ร่วมกัน และบริ ษทั ได้หยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์และธุ รกิ จสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสื ออนุ มตั ิของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.701/2552 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้
ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
ตามหนังสื ออนุ มตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.474/2554
ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริ ษทั ได้ยนื่ ขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนตามใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนตามหนังสื อที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป
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นอกจากนี้บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่ มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ไปจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามหนังสื ออนุ มตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยที่ บสช.0020/2558
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558
เมื่อวันที่ 4 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่ มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามหนังสื ออนุมตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0005/2559
เมื่ อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่ มประกอบธุ รกิ จนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามหนังสื ออนุ มตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0004/2560
ในปั จจุบนั ธุรกรรมส่ วนใหญ่เป็ นการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนและอาจมีการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ที่ไม่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยดังนี้
1. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด (“โซลาริ ส”) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด (“ลุมพินี”) ประกอบกิจการในประเทศไทย บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อประกอบธุ รกิจประเภทรับซื้ อ รับโอน และรับจ้างบริ หาร สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบัน
การเงิน หรื อ สิ นทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ เลิก หรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบการธนาคารพาณิ ชย์ ธุ รกิ จเงิ นทุ น ธุ รกิ จเครดิ ตฟองซิ เอร์ ตลอดจนถึ งหลักประกันของ
สิ นทรัพย์น้ นั เพื่อนําไปบริ หารพัฒนาหรื อจําหน่ายจ่ายโอนต่อไป
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สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โซลาริ สมีขาดทุนสุ ทธิ 124.09 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
โซลาริ สมีขาดทุนสะสมจํานวน 151.03 ล้านบาท และขาดทุนเกินทุนจํานวน 25.63 ล้านบาท ทั้งนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่ อง “การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ของบริ ษทั จัดการ”กําหนดให้บริ ษทั จัดการดํารงส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยที่ 30 ล้านบาท ใน
กรณี ที่บริ ษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงิ นกองทุนในระดับเตือนภัยได้ตามที่กาํ หนด บริ ษทั จัดการจะต้อง
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รวมทั้งแผนปรับปรุ ง
เพื่อให้มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โซลาลิส มีขาดทุนเกินทุน
จํานวน 25.63 ล้านบาท ซึ่ งตํ่ากว่าระดับเตือนภัยที่กาํ หนด ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของโซลาริ ส
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ฝ่ายจัดการดําเนินการแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์สาํ หรับส่ วนของเจ้าของที่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยที่ 30 ล้านบาท ทั้งนี้ การดําเนิ นงานของ
โซลาริ สในอนาคตจึงขึ้นอยู่กบั แนวทางในการดําเนิ นการที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ จะมีหนังสื อแจ้งให้โซลาริ สทราบต่อไป (ดูหมายเหตุขอ้ 19 และข้อ 33.1)
ดังนั้น บริ ษทั ย่อยมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ซึ่ งอาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญเกี่ยวกับ
ความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษทั
2.

เกณฑ์ การจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.1 บริ ษทั จัดทําบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2 บริ ษทั จัดทํางบการเงินนี้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทย โดยกําหนดรู ปแบบการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง “การนําเสนองบการเงิ น” และวิธีปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย และตาม
ประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ที่ สธ. 22/2559
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่ อง “แบบงบการเงินสําหรับบริ ษทั หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)” ซึ่ งมีผล
บังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงิ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดังต่อไปนี้
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งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จํานวนเงิน การแสดงรายการเดิม
การแสดงรายการใหม่
บาท
เงินฝากสถาบันการเงิน
73,356,186 เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้าง 6,652,734 สิ นทรัพย์อื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
รับจากธุรกิจจัดการลงทุน
จากธุรกิจจัดการลงทุน
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างจ่ายจาก
756,192 หนี้สินอื่น
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างจ่ายจาก
ธุรกิจจัดการลงทุน
ธุรกิจจัดการลงทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
20,992,268 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
ชื่อบัญชี

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อบัญชี
กําไรจากเงินลงทุน

จํานวนเงิน การแสดงรายการเดิม
บาท
36,581,389 กําไรจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยและเงินปั นผล

20,577,914

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและ
การสื่ อสาร

8,885,000
11,293,026
10,088,997
2,710,629

การแสดงรายการใหม่

กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือ
ทางการเงิน
ดอกเบี้ยและเงินปันผล กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือ
ทางการเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร ค่าใช้จ่ายอื่น
สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายอื่น
และการสื่ อสาร

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อบัญชี
เงินฝากสถาบันการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
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หนี้สินอื่น

-5-

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

กําไรจากเงินลงทุน

จํานวนเงิน การแสดงรายการเดิม
บาท
14,414,807 กําไรจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยและเงินปั นผล

156,925,258

ชื่อบัญชี

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและ
การสื่ อสาร

6,600,000
6,192,708
8,003,302
1,216,831

การแสดงรายการใหม่

กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือ
ทางการเงิน
ดอกเบี้ยและเงินปั นผล กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือ
ทางการเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร ค่าใช้จ่ายอื่น
สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศ ค่าใช้จ่ายอื่น
และการสื่ อสาร

2.3 งบการเงิ นรวมสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้รวมรายการของบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด และบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด ซึ่ งในปี 2560
และ 2559 บริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั ย่อยทั้งสองแห่ ง โดยได้ตดั รายการระหว่างกัน และ
ยอดคงเหลือที่เป็ นสาระสําคัญระหว่างกันออกแล้ว
งบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยังได้รวมส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม ซึ่ งได้มา
จากงบการเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด, บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
และบริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัดและสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ยังได้รวมส่ วนได้เสี ยใน
บริ ษทั ร่ วม ซึ่ งได้มาจากงบการเงิ นของบริ ษทั หลักทรั พ ย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด และบริ ษทั บี คอน
ออฟชอร์ จํากัด ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ขายหุ น้ สามัญของบริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จํากัด แล้วทั้งจํานวนใน
เดือนธันวาคม 2559
นอกจากนั้น บริ ษทั มีเงินลงทุนในตัว๋ แลกเงินของบริ ษทั พระโขนงแลนด์ จํากัด จํานวนเงิน 500 ล้านบาท
ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ดังกล่าวได้ทาํ สัญญาจํานําหุ ้นสามัญทั้งหมดของบริ ษทั เป็ นหลักประกันและ
บริ ษทั ได้รับหุ ้นบุริมสิ ทธิ ซ่ ึ งมี สิทธิ ในการออกเสี ยงร่ วมกันกับผูถ้ ื อหุ ้นสามัญเพื่อการควบคุ ม
ร่ วมกันในการดําเนิ นงานเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ของบริ ษทั พระโขนงแลนด์ จํากัด ทั้งนี้ บริ ษทั ได้ส่ง
ผูแ้ ทนเข้าไปเป็ นกรรมการโดยมีอาํ นาจร่ วมกันในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับสิ นทรัพย์ในบริ ษทั ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 บริ ษทั ได้รับชําระหนี้ ตามตัว๋ แลกเงิ นครบถ้วนตามเงื่ อนไขแล้วและ
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการถอนจํานําหุน้ สามัญและโอนหุน้ บุริมสิ ทธิที่บริ ษทั ถือครองคืนแก่บริ ษทั พระโขนง
แลนด์ จํากัด รวมทั้งยกเลิกการแต่งตั้งผูแ้ ทนของบริ ษทั ในการเข้าไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ดังกล่าว
เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วมีผลให้การควบคุมร่ วมกันดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง
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2.4 ในการจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษทั ต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ
ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้ สินและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับสิ นทรั พย์และ
หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้ นงวด รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการ
ประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้น
จริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสําหรับ
รอบบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่
มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชี พบัญชีได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินจํานวน 56 ฉบับที่จะมีผล
บังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป
ซึ่ งได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั
งบการเงินของบริ ษทั เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หาร
ของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวที่
มีต่องบการเงินของบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้
เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
ค่านายหน้า
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้ ณ วันที่ที่เกิดรายการ
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนี ยมถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ส่ วนรายได้ค่าบริ การถือเป็ นรายได้ตามอัตราส่ วน
ของงานที่ทาํ เสร็ จตามที่ระบุในสัญญา
ดอกเบี้ยจากเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ยถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เว้นแต่มีความไม่แน่ นอนในการเรี ยกเก็บเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยบริ ษทั จึงหยุดรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง
กรณี ดงั ต่อไปนี้ ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
1) ลูกหนี้ทวั่ ไปที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้
2) ลูกหนี้ ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่ งค้างชําระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอ่ นชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดั เจนและ
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะได้รับชําระหนี้ท้ งั หมด
4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา
5) ลูกหนี้อื่นที่คา้ งชําระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้ อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ณ วันที่เกิดรายการ
ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ยจากเงิ นลงทุ นถื อเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงิ นปั นผลจากเงิ นลงทุ น ถื อเป็ นรายได้
เมื่อมีการประกาศจ่าย
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ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 การรับรู ้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
บริ ษทั บันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั เพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์บญ
ั ชี เงินสดและการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในระบบเครดิ ตบาลานซ์เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั เพื่อการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั และ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ได้ตดั รายการดังกล่าวออกทั้งด้านสิ นทรัพย์
และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นของบริ ษทั เท่านั้น
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย์ เงินฝากประจําที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน
ตัว๋ เงินประเภทเผื่อเรี ยก และตัว๋ เงินที่มีวนั ถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรื อน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา
ซึ่งเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เพื่ อค้าแสดงตามมู ลค่ ายุติธรรม บริ ษ ทั บันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ าของ
หลักทรัพย์เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายทั้งที่ถือไว้เป็ นเงินลงทุนชัว่ คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดงั กล่าวในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
จนกระทัง่ จําหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ปี และที่จะถือไว้จนครบกําหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
การตัดจําหน่ ายบัญชี ส่วนเกิน/ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ใช้อตั ราดอกเบี้ยแท้จริ งซึ่ งจํานวนที่
ตัดจําหน่ายนี้จะแสดงเป็ นรายการปรับกับรายได้ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงตาม
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
กําไรและขาดทุนที่เกิ ดขึ้นจากการจําหน่ ายเงินลงทุน คํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก และ
บันทึกอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย และเงินลงทุนทัว่ ไป
จะบันทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของหลัก ทรั พ ย์ใ นความต้อ งการของตลาดคํา นวณจากราคาเสนอซื้ อ หลัง สุ ด
ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่ วย
ลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คาํ นวณ
โดยใช้อตั ราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุ ดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
4.6 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสี ย
4.7 ลูกหนี้และเจ้าหนี้สาํ นักหักบัญชี
ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ ที่เกิดจากการชําระราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ผ่านสํานักหักบัญชีของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในแต่ละวัน รวมถึงเงินที่นาํ ไปวางเป็ นประกันกับสํานักหักบัญชีแสดงเป็ น
ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้าหนี้ สาํ นักหักบัญชี ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่ อง “แบบงบการเงินสําหรับ
บริ ษทั หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)”
4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ ซ้ื อหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยเงินสด ลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้
ซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าด้วยเงินสดเป็ นบัญชีที่ลูกหนี้ จะต้องชําระราคาค่าซื้ อหลักทรัพย์
ให้บริ ษทั ภายใน 3 วันทําการและชําระราคาค่าซื้อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้บริ ษทั ภายใน 1 วันทําการนับจาก
วันที่สงั่ ซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็ นบัญชีที่ลูกหนี้
สามารถกูย้ ืมเงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ได้โดยต้องวางหลักประกันการชําระหนี้ ในอัตราที่ไม่ต่าํ กว่าอัตรา
ที่ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยกําหนด ลูกหนี้ อื่นรวมลูกหนี้ ซ้ื อหลักทรั พย์และสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชําระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดและลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างประนอมหนี้
หรื อผ่อนชําระ
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บริ ษทั ถือปฏิบตั ิในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขาย
ล่ วงหน้าโดยการประเมิ นฐานะลูกหนี้ แต่ ละรายและลู กหนี้ โดยรวม ประกอบกับการพิ จารณา
ตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ตามลําดับ
ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ ยงและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าํ ประกัน
บริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี้เมื่อหนี้น้ นั มีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรื อมีโอกาส
ที่ ลูกหนี้ จะชําระเงิ นต้นและดอกเบี้ ยคืนไม่ครบจํานวน บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยการ
ประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ ยงในการเรี ยกชําระและมูลค่าของหลักทรัพย์
ที่ใช้ค้ าํ ประกัน และตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเมื่อหนี้น้ นั มีหลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรื อมีโอกาสที่จะ
ได้รับชําระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริ ษทั ถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) มูลหนี้จดั ชั้นสู ญ หมายถึง
1) มูลหนี้ของลูกหนี้ ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชําระหนี้ และบริ ษทั
ได้ดาํ เนินการจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
2) มูลหนี้ที่บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาปลดหนี้ให้
ข)

มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้ เฉพาะส่ วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะ
ดังนี้
1) ลูกหนี้ทวั่ ไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้
2) ลูกหนี้ผอ่ นชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่ งค้างชําระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอ่ นชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดั เจน
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะได้รับชําระหนี้ท้ งั หมด

ค)

มูลหนี้ จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้
ที่เข้าลักษณะตาม ข)

ทั้งนี้ บริ ษทั ตัดจําหน่ ายลูกหนี้ จดั ชั้นสู ญออกจากบัญชี ทนั ทีที่พบรายการลูกหนี้ จดั ชั้นสู ญดังกล่าว
และตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จดั ชั้นสงสัยทั้งจํานวน

136

- 11 -

4.9 ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี

การด้อยค่า
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ที่ทาํ ให้สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า
หรื อไม่ หากบริ ษทั พบว่ามีขอ้ บ่งชี้ดงั กล่าว บริ ษทั จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรั พย์น้ ัน หากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะรั บรู ้
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหน่ายส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ คํานวณโดยการเปรี ยบเทียบ
จากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.10 สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์จดั เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขาย
มิใช่ มาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป และสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพ
ปั จจุบนั
สิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วยอสังหาริ มทรั พย์ ซึ่ งแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการ
จําหน่าย
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4.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ดังนี้
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

5 ปี

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนประกอบด้วยค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต
รอตัดจ่าย บริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นประจําทุกปี และเมื่อใดก็ตามที่มี
ข้อบ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นอาจด้อยค่า และตั้งค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
4.12 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นภาระของบริ ษทั จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ มีต่อบุคคลภายนอก เช่ น ยอดดุ ลสุ ทธิ เจ้าหนี้ ลูกค้าที่ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
4.13 สัญญาเช่าระยะยาว
4.13.1 สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่
กับผูใ้ ห้เช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน ค่าเช่ าที่ เกิ ดขึ้นจากสัญญาเช่ าดังกล่าวจึ งรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามอายุของสัญญาเช่า
4.13.2 สัญญาเช่าการเงิน
สั ญญาเช่ าซึ่ งบริ ษ ัทได้รั บโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ ของการเป็ นเจ้าของ
สิ นทรัพย์ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน บริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์
ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้ สินที่จะต้องจ่าย
ค่า เสื่ อมราคาของสิ นทรั พย์ที่ เช่ าคํานวณโดยวิ ธี เส้นตรงตามสั ญญาเช่ า ดอกเบี้ ยหรื อ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลาของสัญญา
ดอกเบี้ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่ อมราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
4.14.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่ งเป็ นแผนการจ่ายสมทบตามที่กาํ หนดไว้
สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
และมีการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจาก
พนักงานและเงิ นสมทบจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงิ นจ่ ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
4.14.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่
พนักงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานและระเบี ยบการเกษี ยณอายุพนักงานของ
บริ ษทั โดยคํานวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็ นการประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยคํานวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐาน
ทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงาน
และปั จจัยอื่นๆ ทั้งนี้อตั ราคิดลดที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงานอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล กําไรหรื อขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการจะรั บรู ้ เป็ นรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของพนักงานจะบันทึ กในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ เพื่ อ กระจายต้น ทุ น ดังกล่ า วตลอด
ระยะเวลาของการจ้างงาน
4.14.3 การลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ตน้ ทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ในรู ปการลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทนที่สะสมได้ เมื่อพนักงานให้บริ การ
ซึ่ งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิ ทธิ การลางานที่ยงั ได้รับค่าตอบแทนในอนาคต โดยวัดมูลค่า
ของต้นทุนดังกล่าวตามจํานวนซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายเพิ่มเนื่ องจากมีสิทธิ ที่
พนักงานยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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4.15 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ ประมาณการหนี้ สินในงบการเงิ น เมื่ อสามารถประมาณมูลค่าหนี้ สินนั้น
ได้อย่างน่ าเชื่ อถื อและเป็ นภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่จะทําให้บริ ษทั
สูญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว
4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
4.16.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั คือ จํานวนภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของ
ภาครัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
4.16.2

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินกับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ใช้ในการคํานวณ
กําไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทุกรายการ และรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาํ หรับ
ผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรทางภาษี จะมี จาํ นวนเพียงพอ
ที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
ในรายงาน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกปรับลดลง เมื่อกําไรทางภาษีที่จะ
นํามาใช้ประโยชน์ ลดลง การกลับรายการจะทําเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บางส่ วนหรื อทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการค่าความนิยม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ดว้ ย
อัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อใน
งวดที่คาดว่าจะจ่ายชําระหนี้ สินภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรื อที่คาดได้
ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
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รายการสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั จะหักกลบกันได้เมื่อบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวมาหักกลบกัน
และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งใจจะชําระหนี้ สินดังกล่าวด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับ
ชําระสิ นทรัพย์และหนี้ สินในเวลาเดียวกันและทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ยแสดงรายการค่ า ใช้จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ห รื อรายได้ภ าษี เ งิ น ได้
ที่เกี่ ยวข้องกับกําไรหรื อขาดทุนไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายการภาษีเงินได้ใน
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไป
ยังองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่างงวด
4.17 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับงวดด้วยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหว่างงวด
ทั้งนี้ ในระหว่างงวด บริ ษทั ไม่มีตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสามัญเพื่อคํานวณกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น
ปรับลด
4.18 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ด
รายการ และแปลงค่าสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการกําไร
และขาดทุ นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศเมื่ อมีการชําระเงิ นหรื อที่ เกิ ดจากการแปลงค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.19 การบริ หารความเสี่ ยงและการป้ องกันความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และเงินลงทุน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแต่ละรายการ
ได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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4.20 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั
หรื ออยู่ภายใต้ความควบคุ มของบริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ ม
เดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุ ้น และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนกิจการที่เป็ นบริ ษทั
ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและ
บุคคลซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ
บริ ษทั คํานึงถึงเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.21 การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ต้อง
อาศัยดุ ลยพินิจหลายประการในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการ และการตั้งข้อ
สมมติฐาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
4.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินรายการใดรายการหนึ่ ง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่
วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี้ ใช้ตามเกณฑ์
ตามที่กล่าว
นอกจากนี้ การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จดั ลําดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่ง
ตามลําดับขั้นของข้อมู ลที่ สามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมู ลที่ ใช้ว ดั มู ลค่ า
ยุติธรรม ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
- ระดับ ที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาด (ไม่ ต ้อ งปรั บ ปรุ ง ) ที่ มี ส ภาพคล่ อ งสํา หรั บ
สิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
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- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์
นั้นหรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับที่ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้น
ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า *
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

342,458,733 389,320,536
(12,137,303) (12,954,955)
330,321,430 376,365,581

324,854,543
(12,136,303)
312,718,240

360,930,111
(12,261,955)
348,668,156

(* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงิ นฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าไม่ตอ้ งแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีเงินฝากสถาบันการเงินในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าในงบแสดงฐานะ
การเงินรวมจํานวน 12.14 ล้านบาท และ 12.95 ล้านบาท ตามลําดับ และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 12.14 ล้านบาท และ 12.26 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งบริ ษทั ต้องส่ งคืนเมื่อลูกค้าทวงถาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสดจํานวน 428 บัญชี และ
446 บัญชี ตามลําดับ ที่โอนไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 34) ยังไม่ได้นาํ ส่ ง
สัญญาเปิ ดบัญชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด โดยลูกค้าดังกล่าวมีเงินฝาก
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์จาํ นวน 4.31 ล้านบาท และ 4.43 ล้านบาท ตามลําดับ และหุ น้ มูลค่า 152.67 ล้านบาท
และ 130.06 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่ อลูกค้าดังกล่าวได้นาํ ส่ งสัญญาเปิ ดบัญชี ซ้ื อขาย
หลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด แล้ว บริ ษทั จะโอนทรั พย์สินของลูกค้ารายที่นาํ ส่ ง
สัญญากลับไปฝากยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัดต่อไป

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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6.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์
บริ ษทั มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
4,821,854

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

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

62,654,566
67,476,420
(62,654,566)
4,821,854

บริ ษทั ได้จดั ชั้นลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํา กับหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ เรื่ อ งการจัด ทําบัญชี เ กี่ ย วกับ ลู ก หนี้ ด้อยคุ ณ ภาพของบริ ษ ัท
หลักทรัพย์ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสื อที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2544 ดังนี้

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่า
มาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ย มูลค่ าลูกหนีธ้ ุรกิจ
ลูกหนีธ้ ุรกิจ
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ย มูลค่ าลูกหนีธ้ ุรกิจ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
หลักทรัพย์
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
และดอกเบีย้ ค้ างรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ ค้ างรับ - สุ ทธิ และดอกเบีย้ ค้ างรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ ค้ างรับ - สุ ทธิ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
4,821,854
4,821,854
62,654,566
62,654,566

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

-

62,654,566
67,476,420

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

4,821,854
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มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหนี้จดั ชั้นสงสัย (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ) แยกตาม
อายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
รวม

7.

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
62,654,566
62,654,566
62,654,566
62,654,566

ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 6)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
62,654,566
58,607,306
4,047,260
62,654,566
62,654,566

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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8.

เงินลงทุน
8.1 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนได้ดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาทุน/
มูลค่ า
ยุตธิ รรม ราคาตามบัญชี
ยุตธิ รรม
ราคาตามบัญชี
บาท
บาท
บาท
บาท

หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน 277,495,814 245,972,314
99,240,748
ตราสารหนี้ - หุ น้ กูภ้ าคเอกชน
25,309,476
27,024,289
25,373,346
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
693,381,940 599,810,912 696,546,890
รวม
996,187,230 872,807,515 821,160,984
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
(18,379,715)
(1,156,103)
(105,000,000)
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
872,807,515 872,807,515 820,004,881
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
7,351,996
4,425,246
76,893,631
(2,926,750)
211,433,781
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
4,425,246
4,425,246 288,327,412
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงิน
23,191,912
23,191,912
73,356,186
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 23,191,912
23,191,912
73,356,186
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
338,032,114 262,401,202 353,533,014
หุน้ บุริมสิ ทธิ
125,000
125,000
125,000
รวม
338,157,114 262,526,202 353,658,014
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
(75,630,912)
(53,368,283)
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
262,526,202 262,526,202 300,289,731
รวมเงินลงทุน
1,162,950,875 1,162,950,875 1,481,978,210

146

90,274,004
26,824,556
702,906,321
820,004,881
820,004,881
288,327,412
288,327,412
73,356,186
73,356,186
300,164,731
125,000
300,289,731
300,289,731
1,481,978,210
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาทุน/
มูลค่ า
ราคาตามบัญชี ยุตธิ รรม ราคาตามบัญชี
ยุตธิ รรม
บาท
บาท
บาท
บาท

หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน 277,495,814
ตราสารหนี้ - หุน้ กูภ้ าคเอกชน
25,309,476
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
651,381,940
รวม
954,187,230
หัก ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
(16,692,044)
(25,632,496)
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
911,862,690
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
7,351,996
(2,926,750)
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
4,425,246
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
338,032,114
หุ น้ บุริมสิ ทธิ
125,000
รวม
338,157,114
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
(75,630,912)
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
262,526,202
รวมเงินลงทุน
1,178,814,138

245,972,314
27,024,289
638,866,087
911,862,690
911,862,690

91,388,221
25,373,346
646,863,367
763,624,934
(1,330,206)
762,294,728

82,339,254
26,824,556
653,130,918
762,294,728
762,294,728

4,425,246
4,425,246

76,893,631
211,433,781
288,327,412

288,327,412
288,327,412

50,356,186
50,356,186

50,356,186
50,356,186

-

262,401,202 353,533,014 300,164,731
125,000
125,000
125,000
262,526,202 353,658,014 300,289,731
(53,368,283)
262,526,202 300,289,731 300,289,731
1,178,814,138 1,401,268,057 1,401,268,057

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนของหลักทรัพย์หนึ่ งจากหลักทรัพย์
เผื่อขายเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้า เนื่ องจากบริ ษทั มีความประสงค์จะขายเงินลงทุนดังกล่าวในระยะเวลาอันใกล้
ซึ่ งการโอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุนดังกล่าวทําให้เกิ ดกําไรจากการโอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุนจาก
เงินลงทุนเผือ่ ขายเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้า จํานวน 180.56 ล้านบาท
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าซึ่ งแสดงอยู่ในงบการเงินรวมสําหรับเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตัว๋ แลกเงินที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไว้จาํ นวน 105.00 ล้านบาท มีผลทําให้บริ ษทั ตั้ง
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตัว๋ แลกเงินที่ออกโดยบริ ษทั ย่อยจํานวน 25.63
ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูหมายเหตุ ข้อ 9)
8.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินตามอายุคงเหลือของสัญญามีดงั นี้

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
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ไม่ เกิน 1 ปี
บาท
23,191,912
23,191,912

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
-

รวม
บาท
23,191,912
23,191,912

ไม่ เกิน 1 ปี
บาท
73,356,186
73,356,186

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
-

รวม
บาท
73,356,186
73,356,186

ไม่ เกิน 1 ปี
บาท
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
-

รวม
บาท
-

ไม่ เกิน 1 ปี
บาท
50,356,186
50,356,186

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
-

รวม
บาท
50,356,186
50,356,186
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8.3 กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่รับรู ้ในส่ วนของเจ้าของ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
175,028,622
(6,347,606) 175,028,622
(6,347,606)

ยอดยกมาต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการปรับปรุ งภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
- จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายงวด

42,872,106 (45,344,056) 42,872,106 (45,344,056)
(33,801,686) 226,720,284 (33,801,686) 226,720,284
(180,558,845)
(180,558,845)
3,540,197 175,028,622
3,540,197 175,028,622

8.4 บริ ษทั มีเงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้

หุน้ สามัญ

9.

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน/
มูลค่ า
ค่ าเผือ่
ราคาทุน/
มูลค่ า
ค่ าเผือ่
ราคาตามบัญชี ยุตธิ รรม
การด้ อยค่ า ราคาตามบัญชี ยุตธิ รรม การด้ อยค่ า
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,808
879
6,929
7,808
845
6,963
7,808
879
6,929
7,808
845
6,963

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดังนี้
ชื่อบริษทั

ประเภท
ธุรกิจ

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 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
ล้านบาท ล้านบาท ร้ อยละ
ร้ อยละ ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้ สามัญ
บริ ษทั เซนติเมนทัล
นําเข้า ส่ งออก
(ประเทศไทย) จํากัด
จัดจําหน่ายปลีก
และส่ งนํ้าหอมและ
เครื่ องสําอาง
หุน้ สามัญ
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
ธุรกิจด้านสุ ขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม หุน้ สามัญ

2,137.8

2,137.8

49.71

49.71

1,244.1

30.0

-

46.00

-

13.8

60.0

-

30.00

-

217.8
1,475.7

1,244.1

-

1,244.1

1,355.3

14.2

210.8
1,580.3

1,377.2

-

1,377.2
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ชื่อบริษทั

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน โซลาริ ส จํากัด

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
ลุมพินี จํากัด

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

ประเภท
ธุรกิจ

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 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
2560
2559
2560
2559
ล้านบาท ล้านบาท ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ให้บริ การจัดการ
กองทุนรวม
กองทุนส่ วนบุคคล
และกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
หุน้ สามัญ
รับซื้อ รับโอน
และรับจ้างบริ หาร
สิ นทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพของ
สถาบันการเงิน หุน้ สามัญ

125.4

125.4

100.00

100.00

173.1

173.1

(25.6)

98.8

25.0

25.0

100.00

100.00

25.0
(173.1)
25.0

25.0
(74.3)
123.8

24.5
(1.1)

24.5
123.3

2,137.8

49.71

49.71

1,355.3

1,377.2

-

46.00

-

13.8

-

30.00

-

217.8
1,475.7
1,500.7

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้ สามัญ 2,137.8
บริ ษทั เซนติเมนทัล
นําเข้า ส่ งออก
(ประเทศไทย) จํากัด
จัดจําหน่ายปลีก
และส่ งนํ้าหอมและ
เครื่ องสําอาง หุน้ สามัญ
30.0
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด ธุรกิจด้านสุ ขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม หุน้ สามัญ
60.0

1,244.1

1,244.1

-

1,244.1
1,367.9

14.2

210.8
1,580.3
1,579.2

-

1,377.2
1,500.5

ในเดื อนสิ งหาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ฟ้องผูอ้ อกตัว๋ แลกเงิ นรายหนึ่ งจํานวนเงิ น 105.00 ล้านบาท
เนื่ องจากผูอ้ อกตัว๋ แลกเงินดังกล่าวไม่สามารถจ่ายคืนเงินเมื่อตัว๋ ครบกําหนด มีผลทําให้บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั
ค่าเผือ่ การด้อยค่าซึ่งแสดงในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สําหรับเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตัว๋ แลกเงินที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไว้ดงั กล่าวจํานวน 105.00 ล้านบาท มีผลให้
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มเติมจํานวน 79.37 ล้านบาท และตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตัว๋ แลกเงินที่ออกโดยบริ ษทั ย่อยจํานวน 25.63
ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ(ดูหมายเหตุขอ้ 8)
สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมมีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ล้ านบาท
ล้านบาท
9,351.4
10,707.7
(6,744.5)
(8,272.5)
2,606.9
2,435.2
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สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

รายได้รวม
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาํ หรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิ สาํ หรับงวด
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม

2560
ล้ านบาท
1,889.2
(30.7)
(47.1)
-

2559
ล้ านบาท
2,046.0
377.8
(2.6)
137.8

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริ ษทั ลงทุนในหุ ้นสามัญบริ ษทั
เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม มูลค่าเงินลงทุน 13.80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้น
สามัญจํานวน 138,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 46 ของทุน
ชําระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
เมื่ อ วัน ที่ 22 กุม ภาพัน ธ์ 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการลงทุน มี ม ติ ใ ห้บ ริ ษ ทั ลงทุน ในหุ ้น สามัญ
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม มูลค่าเงินลงทุน 217.80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้น
สามัญจํานวน 1,800,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 30 ของทุน
ชําระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
มีทุนชําระแล้ว 125.4 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ น้ สามัญ 22,800,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5.5 บาท ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยมีทุน
ชําระแล้ว 25.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 2,500,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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10. ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

152

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

บาท

บาท

7,701,654
12,564,154
5,782,600
26,048,408

67,363
174,212
5,490,000
5,731,575

(166,080)
(3,844,600)
(4,010,680)

7,769,017
12,572,286
7,428,000
27,769,303

(5,317,684)
(10,343,042)
(2,417,966)
(18,078,692)
7,969,716

(1,097,041)
(1,194,764)
(1,396,716)
(3,688,521)

135,876
2,336,252
2,472,128

(6,414,725)
(11,401,930)
(1,478,430)
(19,295,085)
8,474,218

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

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

210,620
482,584
693,204

-

7,701,654
12,564,154
5,782,600
26,048,408

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

(1,128,668)
(1,530,302)
(1,156,520)
(3,815,490)

-

(5,317,684)
(10,343,042)
(2,417,966)
(18,078,692)
7,969,716
3,688,521
3,815,490
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ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

4,796,572
2,085,383
5,782,600
12,664,555

67,363
95,212
5,490,000
5,652,575

(166,080)
(3,844,600)
(4,010,680)

4,863,935
2,014,515
7,428,000
14,306,450

(2,617,737)
(1,745,820)
(2,417,966)
(6,781,523)
5,883,032

(971,340)
(154,091)
(1,396,716)
(2,522,147)

135,876
2,336,252
2,472,128

(3,589,077)
(1,764,035)
(1,478,430)
(6,831,542)
7,474,908

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

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

140,000
141,264
281,264

-

4,796,572
2,085,383
5,782,600
12,664,555

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

(952,110)
(336,251)
(1,156,520)
(2,444,881)

-

(2,617,737)
(1,745,820)
(2,417,966)
(6,781,523)
5,883,032
2,522,147
2,444,881

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
และอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 11.6 ล้านบาท และ 9.5 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและ
อุปกรณ์ซ่ ึ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวจํานวน 1.6 ล้านบาท และ 1.1 ล้านบาท ตามลําดับ
11. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
อายุการให้
ประโยชน์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ประเภทการบริ หารสิ นทรัพย์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ไม่ทราบแน่นอน*

803,836

ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

3,320,548
464,109
100,000
141,674
4,830,167

อายุการให้
ประโยชน์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ประเภทการบริ หารสิ นทรัพย์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม
ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

154

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท

ไม่ทราบแน่นอน*

803,836

ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

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

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
รายจ่ าย
ตัดบัญชี

ตัดจําหน่ าย/ ยอดคงเหลือ
โอนออก
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท
บาท

บาท

บาท

-

-

-

803,836

10,050
10,050

(47,493)
(47,493)

-

3,320,548
464,109
100,000
104,231
4,792,724

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึน้
รายจ่ าย
ตัดบัญชี

ตัดจําหน่ าย/ ยอดคงเหลือ
โอนออก
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท
บาท

บาท

บาท

-

-

-

803,836

(45,568)
(45,568)

-

3,320,548
464,109
100,000
141,674
4,830,167

100,000
52,250
152,250

47,493
45,568
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อายุการให้
ประโยชน์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

อายุการให้
ประโยชน์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม
ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท
3,320,548
1
3,320,549

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท
3,320,548
1
3,320,549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
รายจ่ าย
ตัดจําหน่ าย/ ยอดคงเหลือ
ตัดบัญชี
โอนออก
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท
บาท
บาท
บาท
-

-

-

3,320,548
1
3,320,549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้
รายจ่ าย
ตัดจําหน่ าย/ ยอดคงเหลือ
ตัดบัญชี
โอนออก
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท
บาท
บาท
บาท
-

-

-

3,320,548
1
3,320,549
-

* ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตรอตัดจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนเนื่ องจากใบอนุ ญาตดังกล่าวไม่มีวนั หมดอายุ และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่า
ใบอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุ ทธิ แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในงบการเงินรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์
จํานวนหนึ่ งซึ่ งตัดบัญชีหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวมีจาํ นวน 7.54 ล้านบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มี
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ซ่ ึ งตัดบัญชีหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่ อนหัก ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
ของสิ นทรั พย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 0.02 ล้านบาท

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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12. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
สิ นทรัพย์อื่น
ขาดทุนทางภาษีสะสม
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู้
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

205,960
56,328,606
6,304,700
10,357
22,733,222
85,582,845

211,285
26,983,118
390,866
2,112,743
10,357
5,754,969
22,744,602
58,207,940

205,960
56,328,606
6,304,700
10,357
62,849,623

36,474,937
885,049
664,110
38,024,096
47,558,749

1,940,204
43,757,155
73,050
910,905
46,681,314
11,526,626

36,474,937
1,820,971
885,049 43,757,155
73,050
664,110
664,110
38,024,096 46,315,286
24,825,527 (17,082,196)

211,285
26,983,118
2,028,330
10,357
29,233,090

รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
สิ นทรัพย์อื่น
ขาดทุนทางภาษีสะสมของบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

156

ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท

211,285
26,983,118
390,866
2,112,743
10,357
5,754,969
22,744,602
58,207,940

(5,325)
29,345,488
(390,866)
4,191,957
(5,754,969)
(11,380)
27,374,905

1,940,204
43,757,155
73,050
910,905
46,681,314
11,526,626

34,534,733
(73,050)
(246,795)
34,214,888
(6,839,983)

(42,872,106)
(42,872,106)
42,872,106

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท
205,960
56,328,606
6,304,700
10,357
22,733,222
85,582,845
36,474,937
885,049
664,110
38,024,096
47,558,749
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์อื่น
ขาดทุนทางภาษีสะสมของบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื่ อขายล่วงหน้า
กําไรจากการวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของพนักงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

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

(5,325)
(2,528,948)
77,870
434,076
(8,812,368)
(11,411)
(10,846,106)

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

211,285
26,983,118
390,866
2,112,743
10,357
5,754,969
22,744,602
58,207,940

2,542,644
470,490
848,850

(602,440)
(397,440)
62,055

43,757,155
-

1,940,204
43,757,155
73,050
910,905

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

(32,330)
(970,155)
(9,875,951)

43,757,155
(45,344,056)

46,681,314
11,526,626

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท
211,285
26,983,118
2,028,330
10,357
29,233,090

(5,325)
29,345,488
4,276,370
33,616,533

-

205,960
56,328,606
6,304,700
10,357
62,849,623

1,820,971
43,757,155
73,050

34,653,966
(73,050)

(42,872,106)
-

36,474,937
885,049
-

664,110
46,315,286
(17,082,196)

34,580,916
(964,383)

(42,872,106)
42,872,106

664,110
38,024,096
24,825,527

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม
2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 29)
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
บาท

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

(5,325)
(2,528,948)
428,794
(2,105,479)

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

211,285
26,983,118
2,028,330
10,357
29,233,090

2,537,872
470,490

(716,901)
(397,440)

43,757,155
-

1,820,971
43,757,155
73,050

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

32,055
(1,082,286)
(1,023,193)

43,757,155
(45,344,056)

664,110
46,315,286
(17,082,196)

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 82.76 ล้านบาท
และ 89.25 ล้านบาท ตามลําดับ ที่คาดว่าจะไม่สามารถนําผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้ซ่ ึงจะหมดอายุภายใน 5 ปี
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้มีการทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชี และได้ปรับลดรายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาํ นวน 5.86 ล้านบาท
เนื่ องจากบริ ษทั ประมาณการว่าจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตที่เพียงพอต่อการนําผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้
ประโยชน์ในอนาคต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ย่อยมีผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 58.11 ล้านบาท
และ 16.49 ล้านบาท ตามลําดับ ที่คาดว่าจะไม่สามารถนําผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้ซ่ ึงจะหมดอายุภายใน 5 ปี
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13. สิ นทรัพย์ อนื่

ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าบํารุ งรักษาจ่ายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
เงินมัดจําอื่น
ภาษีเงินได้รอรับคืน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์
ในประเทศเมียนมาร์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าธรรมเนียมศาลของกองทุน
ที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
154,009
504,843
127,418
182,381
87,111
98,005
109,389
109,389
319,167
313,332
936,001
1,130,628
11,743,758 10,559,626

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
152,103
503,425
127,418
182,381
109,389
109,389
94,546
89,131
589,251
783,878
2,479,054
2,361,201

48,771,900
13,440,792

53,488,200
-

48,771,900
-

53,488,200
-

455,085
76,144,630

702,397
67,088,801

324,014
52,647,675

311,513
57,829,118

14. เงินกู้ยมื อืน่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื อื่นดังต่อไปนี้

เงินกู้ยมื อืน่
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ มื อื่น

เงินกู้ยมื อืน่
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ มื อื่น

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ) ต่ อปี
3.90 - 4.00

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ) ต่ อปี
3.45 - 3.60

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ จี่ ะครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
675,908,797
675,908,797

-

-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ จี่ ะครบกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
467,778,822
467,778,822

-

-

รวม
บาท
675,908,797
675,908,797

รวม
บาท
467,778,822
467,778,822

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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15. ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงาน
การลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทน

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
10,544,435
1,022,857
11,567,292

6,896,312
1,008,332
7,904,644

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
8,193,231
487,824
8,681,055

5,480,726
469,587
5,950,313

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี โ ครงการผลประโยชน์ ข องพนัก งานหลัง ออกจากงานตามพระราชบัญ ญัติ
คุม้ ครองแรงงานและตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานบริ ษทั ซึ่ งจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่
กําหนดไว้ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
จํานวนที่บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

160

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
1,669,865
1,308,145
178,340
142,232
1,848,205
1,450,377

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
996,966
869,718
140,852
115,532
1,137,818
985,250
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การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

2560
บาท

2559
บาท

2560
บาท

2559
บาท

6,896,312
1,669,865
178,340

5,445,935
1,308,145
142,232

5,480,726
996,966
140,852

4,495,476
869,718
115,532

714,179
588,192
651,807
(154,260)

-

744,577
356,476
473,634
-

-

6,896,312

8,193,231

5,480,726

ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- จากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
ยอดยกไปของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน

10,544,435

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้

ข้ อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ร้ อยละต่ อปี )
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
1.91 – 2.20
6.0 – 29.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
ของพนักงาน
6.0

2.57 - 2.81
7.0 - 31.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
ของพนักงาน
5.0 - 6.0
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ข้อสมมติที่สําคัญในการกําหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ประกอบด้วย อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตรามรณะ และอัตราคิดลดการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ด้านล่างได้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ที่เกี่ ยวข้องที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะที่
ข้อสมมติอื่นคงที่ ดังนี้

อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการมีชีวติ อยู่ - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราการมีชีวติ อยู่ - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียน – เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียน – ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
657,584
508,346
(607,882)
(463,731)
42,581
45,450
(42,384)
(45,109)
(635,324)
372,071
(584,735)
(440,973)
644,915
492,699

งบการเงินเฉพาะ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
459,048
374,830
(426,907)
(343,227)
34,353
38,030
(34,189)
(37,734)
(443,708)
159,281
(409,890)
(325,702)
449,401
362,587

การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวข้า งต้น อาจไม่ ไ ด้แ สดงถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ เนื่องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหาก
จากข้อสมมติอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กนั
นอกจากนี้ ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์ที่
กํา หนดไว้ ณ วัน สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน คํานวณโดยใช้วิ ธีคิดลดแต่ ละหน่ ว ยที่ ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่งเป็ นวิธีเดียวกันกับการคํานวณหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของ
พนักงานหลังออกจากงานที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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16. หนีส้ ิ นอืน่

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิม่ ค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินคืนทุนและเงินปั นผลที่ผถู้ ือหุ น้ ยัง
ไม่ได้นาํ เช็คไปขึ้นเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
416,943
504,425
238,814
507,012
6,432,466
6,479,366
5,607,701
20,992,268

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
265,140
257,064
207,260
207,331
6,159,501
6,154,918
4,975,182
14,268,110

5,586,454
1,124,222
19,406,600

5,586,454
1,018,623
18,212,160

5,540,317
16,770
1,482,716
35,522,874

5,540,317
16,770
1,388,772
27,833,282

17. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ทุนที่ออกและชําระแล้วของบริ ษทั มีจาํ นวน 653,868,463 บาท
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่อหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ซึ่งคํานวณโดยการหารส่ วนของบริ ษทั
ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วสุ ทธิ ดว้ ยจํานวนหุ ้นทุนซื้ อคืน ณ วันสิ้ นงวดที่รายงาน มี
มูลค่าดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (ต่อหุน้ )

บาท
1.80

บาท
2.05

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
1.82

บาท
2.04

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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18. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สําหรั บผลการดําเนิ นงานสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
130.74 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559 ของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนิ นงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.09 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
117.69 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ได้จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.04 บาท
เป็ นจํานวนเงิน 52.30 ล้านบาทเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 จึงคงเหลือเงินปั นผลสําหรับปี 2558 ที่จะจ่าย
อีกในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 65.37 ล้านบาท โดยมี กาํ หนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที่
13 พฤษภาคม 2559
19. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคือเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงาน
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
อย่า งไรก็ ต าม ตั้ง แต่ ว นั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษ ทั ได้รั บ ใบอนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์
ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดํารงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งหรื อทั้งสองอย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่กธ.4/2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดงั กล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โซลาริ สมี ขาดทุนเกิ นทุนจํานวน 25.63 ล้านบาท มีผ ลให้บ ริ ษ ทั มีส่ ว นของ
เงิน กองทุน ไม่เ ป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรั พย์ เรื่ อง
“การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั จัดการ” ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั จัดการดํารงส่ วนของ
เจ้า ของไม่ ต่ าํ กว่า ระดับ เตื อนภัย ที่ 30 ล้า นบาท ทั้งนี้ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการของโซลาริ สเมื่ อวัน ที่
20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์สาํ หรับส่ วนของเจ้าของที่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยที่ 30 ล้านบาท ทั้งนี้ การดําเนิ นงานของ
โซลาริ สในอนาคตจึงขึ้นอยู่กบั แนวทางในการดําเนิ นการ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ จะมีหนังสื อแจ้งให้โซลาริ สทราบต่อไป (ดูหมายเหตุขอ้ 1 และข้อ 33.1)
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20. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขาย
หุน้ สูงกว่ามูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ ”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
21. 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 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีสาํ รองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 11.51 ของทุนจดทะเบียน
22. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ

การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
27,378,858 103,540,961
27,378,858 103,540,961

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
-

-

23. กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

กําไรจากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
231,294,842 36,581,389
17,650,104 20,577,914
248,944,946 57,159,303

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
230,284,167 14,414,807
16,804,943 156,925,258
247,089,110 171,340,065

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
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24. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่ ง
เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสําหรั บปี 2560 ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้น ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และวันที่ 17 เมษายน 2560 ตามลําดับ
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และวันที่ 20 เมษายน 2559 ตามลําดับ
25. ค่ าธรรมเนียมและบริการจ่ าย
งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนส่ วนบุคคล การจัดการกองทุนรวม
และธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
อื่นๆ
รวม

1,346,603
426,663
3,621,450
5,394,716

1,485,548
35,848,760
5,438,807
42,773,115

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

262,551
262,551

324,291
324,291

26. ขาดทุนจากการด้ อยค่ าของเงินลงทุน (โอนกลับ)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม (โอนกลับ)
รวม
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งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
22,262,629

(700,855)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
22,262,629

(700,855)

105,000,000

-

25,632,496

-

-

-

98,832,286

(11,943,901)

146,727,411

(69,986,665)
(82,631,421)

(51,208,115)
127,262,629 (51,908,970)
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27. ค่ าใช้ จ่ายอืน่

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายตลาดหลักทรัพย์
ค่าเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมสัมมนา
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
11,032,056 11,293,026
11,680,816 10,088,997
3,124,174
2,710,629
617,502
320,824
617,854
669,994
926,399
984,970
2,305,016
2,948,486
861,926
917,824
322,931
423,062
1,987,201
8,740,518
550,081
511,021
3,354,607
3,108,385
3,126,651
1,922,513
46,328,745 38,818,718

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
6,151,693
6,192,708
8,689,038
8,003,302
1,199,833
1,216,831
98,760
100,145
97,798
38,462
692,666
612,776
2,948,486
2,305,016
457,291
468,213
417,289
316,692
8,740,518
1,987,201
478,293
526,971
1,684,596
1,298,390
1,122,141
1,927,871
32,778,402
24,994,578

28. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่สมัคร
เป็ นสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึ่ง และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบ
ให้อีกส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ซึ่ งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั จ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชี พเป็ น
จํานวนเงิน 0.94 ล้านบาท และ 0.81 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพเป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.87 ล้านบาท และ 0.74 ล้านบาท ตามลําดับ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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29. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล

ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
(6,839,983)
(9,875,951)
(6,839,983)
(9,875,951)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
(964,383)
(1,023,193)
(964,383)
(1,023,193)

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดงั นี้

กําไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไรก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีสะสมที่ไม่ได้รับรู้
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้น
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใช้ไป (คาดว่าจะไม่ได้ใช้)
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย (ดูหมายเหตุขอ้ 12)

168

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
16,713,639
236,895,908
20%
20%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
15,516,481
175,381,761
20%
20%

(3,342,728)

(47,379,182)

(3,103,296)

(35,076,352)

24,934,002

37,282,291

998,078

29,075,818

13,795,016

(158,155)

13,795,016

(158,155)
1,298,990

(8,817,675)

(5,864,220)
(23,707,872)
(6,839,983)

(8,841,347)
4,084,946
(9,875,951)

1,298,990
(964,383)

(8,817,675)
(1,023,193)
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30. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกัน
โดยการมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมีกรรมการร่ วมกัน ฝ่ ายจัดการเห็ นว่านโยบายการกําหนดราคากับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ใช้ราคาซึ่ งต่อรองกันอย่างอิสระที่ถือปฏิบตั ิเป็ นปกติในธุ รกิ จ
รายการธุรกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
31 ธันวาคม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

บาท

บาท

บาท

บาท

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 9)

-

-

-

98,832,285

เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย

-

57,258,259

-

57,258,259

เงินลงทุนในตราสารหนี้ – ตัว๋ แลกเงิน

-

-

54,367,504

-

ค่าบริ หารจัดการกองทุนส่ วนบุคคลค้างจ่าย

-

-

-

-

-

25,000,000

25,000,000

บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด

25,805

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
เงินฝากเพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น

1,355,344,483

1,377,157,471

1,244,095,520

1,244,095,520

3,194,347

9,790,951

3,194,347

9,790,951

351,834

2,500
611,823

351,834

2,500
611,823

บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)

14,160,569

-

13,800,000

-

เงินลงทุนในตราสารหนี้ – ตัว๋ แลกเงิน

52,264,684

-

52,264,684

-

210,839,172

-

217,800,000

-

85,317,444

104,796,263

85,317,444

104,796,263

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทที่มีกรรมการร่ วมกัน
Thanh Cong Securities Joint Stock Company
เงินลงทุนในหุน้ สามัญ - สุ ทธิ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

บาท

บาท

บาท

บาท

48,771,900

53,488,200

48,771,900

53,488,200

214,633,980

281,818,320

214,633,980

281,818,320

KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์
บริ ษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในหุน้ สามัญ

รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีดงั นี้

บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด
รายจ่ายค่าบริ หารจัดการกองทุน
ส่ วนบุคคล
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

-

-

245,281

-

-

6,157,634
430,000,000
350,000,000

-

-

264,600

-

-

-

ค่าบริ การงานวิจยั

3,000,000

3,000,000

รายจ่ายค่าบริ การ

4,413,750

3,630,000

2,247,477

1,166,124

-

542,239
35,040,026
52,772,402

-

2,845,938
80,843,582
57,154,062

-

2,845,938
80,843,582
57,154,062

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด
เงินปั นผลรับ

ค่าธรรมเนียมอื่น
บริ ษทั บีคอน ออฟชอร์ จํากัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
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งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

นโยบายการกําหนดราคา

311,358 ตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญาร้อยละ 0.2 ต่อปี
ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน
176,400

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
22,050 บาทต่อเดือน

137,817,712 2559 : จํานวน 128,801,600 หุน้
หุน้ ละ 1.07 บาท
3,000,000
3,000,000 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาท
ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 31.3)
4,413,750
3,630,000 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 31.1)
2,247,477
1,166,124 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
542,239 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
35,040,026 ตามมูลค่าเงินลงทุน
52,772,402 ตามมูลค่าเงินลงทุน
-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน
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งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท

บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
บริษัทที่มีการควบคุมร่ วมกัน
บริ ษทั พระโขนงแลนด์ จํากัด
ดอกเบี้ยรับจากตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
รายการระหว่ างบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วม
ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย
ค่าบริ การจัดการ

737
799,200

1,692,771
799,200

737
799,200

ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้ อขายหลักทรัพย์

25,495

5,826

25,495

-

27,154,050
490,327,781
969,129,334

-

นโยบายการกําหนดราคา

27,154,050 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
490,327,781 ตามมูลค่าเงินลงทุน
969,129,334 ตามมูลค่าเงินลงทุน
1,692,771 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
799,200 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
66,600 บาทต่อเดือน
5,826 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
7,413,993
7,123,772
835,292
729,008
8,249,285
7,852,780

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
บาท
บาท
3,904,843
3,767,460
687,432
610,913
4,592,275
4,378,373

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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31. ภาระผูกพัน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
31.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด เพื่อให้บริ ษทั
ดังกล่าวให้บริ การบริ หารจัดการ สําหรับงานด้านบัญชี งานด้านปฏิบตั ิการ งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุ นด้านเทคนิ ค
งานด้านกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย งานด้านบริ หารบุคคล งานด้านธุรการทัว่ ไปและงานบริ หาร
จัดการทัว่ ไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนวันครบกําหนดระยะเวลาของสัญญาในแต่ละคราวนั้น
โดยบริ ษทั จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 บริ ษทั
ทําสัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็ นเดือนละ 197,500 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2558 และให้มีผลบังคับอีกต่อไปคราวละ 1 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
บริ ษทั ทําสัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็ นเดือนละ 60,000 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และมีผลบังคับต่อปี คราวละ 1 ปี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด เพื่อรับ
บริ การบริ หารจัดการ สําหรับงานปฏิบตั ิการ สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยบริ ษทั ชําระค่าตอบแทนเดือนละ 210,000 บาท ต่อมาเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2560 บริ ษทั ทําสัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็ นเดื อนละ 230,000 บาท
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และมีผลบังคับต่อปี คราวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน
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31.2

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ทําสัญญากับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยจะเป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญามีอายุ 1 ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 และต่อสัญญาอัตโนมัติคราวละหนึ่ งปี บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา
ที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน อย่างไรก็
ตามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว

31.3

เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริ ษ ัททําสั ญญากับบริ ษ ัทหลักทรั พย์ เคที ซี มิ โก้ จํากัด สํ าหรั บ
การให้บริ การบทวิเคราะห์กบั ลูกค้าต่างประเทศ สัญญามีอายุ 2 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2558
และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่ งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า โดยบริ ษทั ได้รับ
ค่าบริ การเดือนละ 250,000 บาท
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31.4

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 บริ ษทั ทําสัญญากับ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited เพื่อให้
บริ ษ ัทดังกล่ าวทําหน้าที่ เป็ นที่ ปรึ กษาด้านการลงทุ น นายหน้าซื้ อขายหลักทรั พย์ และการค้า
หลักทรัพย์ ทั้งที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศเมียนมาร์ (Yangon Stock
Exchange หรื อ YSX) และหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (OTC) สัญญามีอายุ 2 ปี และสามารถ
ขยายเวลาออกไปได้ตามการตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย โดยที่บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตรา
ที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการกับคู่สญ
ั ญาทางธุรกิจอื่น ๆ
31.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว
สําหรับอาคาร และอุปกรณ์สาํ นักงาน ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคตดังต่อไปนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
3.4
3.4
0.3
3.7
3.7
7.1

(หน่ วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2.3
2.3
0.2
2.5
2.5
4.8

32. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้

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

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
1,584
1,584
1,584

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ธุรกิจ
ธุรกิจ
การตัด
หลักทรัพย์
การลงทุน
รายการบัญชี
จัดการกองทุน
และอืน่ ๆ
ระหว่ างกัน
27,379
115,082
27,379
115,082
(22,981)
115,082
-

(หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
144,045
144,045
93,685
57
4,037
(81,065)
(6,840)
9,874

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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รายได้จากภายนอก
รายได้จากระหว่างส่ วนงาน
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไรจากการดําเนินงานตามส่ วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ภาษีเงินได้ – ค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
187,801
187,801
187,801

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ธุรกิจ
ธุรกิจ
การตัด
หลักทรัพย์
การลงทุน
รายการบัญชี
จัดการกองทุน
และอืน่ ๆ
ระหว่ างกัน
103,541
109,068
103,541
109,068
18,269
109,068
-

(หน่ วย : พันบาท)

งบการเงินรวม
400,410
400,410
315,138
57
4,856
(83,155)
(9,876)
227,020

สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

(หน่ วย : พันบาท)

ธุรกิจการลงทุน
และอืน่ ๆ

ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์

สิ นทรัพย์
ที่ไม่ ได้ ปันส่ วน

งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,355,344

60,067

1,390,129

24,537

382,039

3,212,116

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

1,381,979

109,191

1,481,978

24,613

341,318

3,339,079

33. การบริหารความเสี่ ยง
33.1 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กธ. 18/2549 เรื่ อง “การดํารง
เงิ นกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ” กําหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดาํ รงเงิ นกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ
เมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า บริ ษทั ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ
เมื่ อสิ้ นวันทําการใดๆ ไม่ น้อยกว่า 25 ล้านบาทและไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 7 ของหนี้ สิ นทัว่ ไปและ
ทรั พย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นประกัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้หยุดการประกอบธุ รกิ จสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสื อแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรั พย์แ ละตลาดหลัก ทรั พย์แล้ว ให้บริ ษทั ดํารงเงิ นกองทุ นสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่ อ
สิ้ นวันทําการใดๆ ตามที่กาํ หนดในวรรคที่หนึ่งแทน
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นอกจากนี้ ตามข้อบังคับสมาชิ กของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี ”)
หมวด 300 “สมาชิก” เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดให้สมาชิกสามัญต้องมีส่วน
ของเจ้าของไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท สําหรับสมาชิกที่ทาํ ธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพนั ธ์
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ
และส่ วนของเจ้าของตามเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่ องจากบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เป็ นการชัว่ คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1)
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ น
ที่ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดํารงหลักประกันหรื อสิ นทรั พย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรื อทั้งสองอย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ที่ กธ.4/2557 เรื่ อง การดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะบางประเภทธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์
ดังกล่าว
บริ ษทั ย่อย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กน.20/2552 เรื่ อง “การดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั จัดการ” กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั
จัดการกองทุนส่ วนบุคคล ซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชี พและบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดั การกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดํารงส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่า 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท
และ 10 ล้านบาท ตามลําดับ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ที่ ทน.42/2552 เรื่ อง “การทําประกันภัยความรับผิดของบริ ษทั จัดการและข้อกําหนดสําหรับบริ ษทั
จัดการในการดํารงความเพียงพอของเงิ นกองทุน” กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั
จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ และบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดั การกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีระดับเตือนภัยอยูท่ ี่ 30 ล้านบาท 30 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท
ตามลําดับ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนในระดับเตือนภัยได้ตามที่กาํ หนด
บริ ษทั จะต้องรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
แผนปรับปรุ งเพื่อให้มีส่วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โซลาริ สมีขาดทุนเกินทุนจํานวน 25.63 ล้านบาท ซึ่งตํ่ากว่าระดับเตือนภัย
ที่กาํ หนด ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของโซลาริ สเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ฝ่ายจัดการ
ดําเนิ นการแจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สาํ หรับส่ วน
ของเจ้าของที่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยที่ 30 ล้านบาท ทั้งนี้การดําเนิ นงานของโซลาริ สในอนาคตจึง
ขึ้นอยูก่ บั แนวทางในการดําเนิ นการ ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จะมีหนังสื อแจ้งให้โซลาริ สทราบต่อไป (ดูหมายเหตุขอ้ 1 และข้อ 19)
ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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วันที่ ที่ครบกําหนดของเครื่ องมื อทางการเงิ น นับ จาก ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559
มีดงั นี้

(หน่ วย : ล้ านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด ด้ อยคุณภาพ

330
330

623
623

-

-

676
676

-

16
16

11
11

513
513

-

-

63
63
-

รวม
330
63
1,163
1,556
676
676

(หน่ วย : ล้ านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

176

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด ด้ อยคุณภาพ

376
376

4
776
780

-

4
468
472

16
16
-

11
11

679
679

-

-

63
63
-

รวม
376
67
1,482
1,925
4
468
472
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(หน่ วย : ล้ านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด ด้ อยคุณภาพ

313
313

639
639

-

-

676
676

-

16
16

-

11
11

-

513
513
-

-

63
63

-

รวม
313
63
1,179
1,555
676
676

(หน่ วย : ล้ านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ภายใน
ไม่ มี
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี เกิน 5 ปี กําหนด ด้ อยคุณภาพ

349
349

-

4
703
707

-

4
468
472

-

16
16

-

11
11
-

671
671
-

-

63

63
-

รวม
349
67
1,401
1,817
4
468
472

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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33.2

ความเสี่ ยงที่สาํ คัญของเครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการซื้ อขายเครื่ องมือทางการเงิน
ประเภทตราสารทางการเงิ นนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อการเก็งกําไร
หรื อเพื่อการค้า
33.2.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งมีผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงาน
และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

(หน่ วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว

-

312

312
-

เมือ่
ทวงถาม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสั ญญา
หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า
มากกว่ า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ

-

623
623

-

-

676
676

-

16
16

-

11
11

63

-

63

-

-

ไม่ มี
ดอกเบีย้

รวม

18
513
531

330
63
1,163
1,556

-

676
676

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

0.375 – 1.10
-

-

-

1.50

-

3.90 – 4.00

(หน่ วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

178

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว

-

339

339
-

เมือ่
ทวงถาม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสั ญญา
หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า
มากกว่ า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ

-

-

-

4
468
472

4
776
780

-

-

-

-

16
16

11
11
-

-

63
63

-

ไม่ มี
ดอกเบีย้
37
-

679
716
-

รวม
376
67
1,482
1,925
4
468
472

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

0.375 - 1.15
-

2.25 - 13.00

-

3.45 - 3.60

-

- 53 (หน่ วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว

296

-

-

-

-

296

เมือ่
ทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสั ญญา
หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า
มากกว่ า
ลูกหนี้
ไม่ มี
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ ดอกเบีย้
-

639
639

676
676

-

16
16

-

-

11
11

-

63

-

63

-

17
513
530

-

รวม
313
63
1,179
1,555

676
676

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

0.375 – 1.10
-

-

-

3.90 – 4.00

-

(หน่ วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว

-

326

326
-

เมือ่
ทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสั ญญา
หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่ า
มากกว่ า
ลูกหนี้
ไม่ มี
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภาพ ดอกเบีย้

-

-

-

4
468
472

-

4
703
707

-

-

16
16

-

-

11
11

-

63
63

23
-

671
694

-

-

-

-

-

-

รวม
349
67
1,401
1,817
4
468
472

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

0.375 - 1.15

-

-

13.00

-

-

-

3.45 - 3.60

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินเฉลี่ยของบริ ษทั สําหรับเครื่ องมือ
ทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดอกเบีย้ รับ/จ่ าย
อัตราผลตอบแทน
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)
375,508,879
802,300,389
43,738,769

3,432,646
64,151,760
3,056,685

0.91
8.00
6.99

810,000,000

29,533,090

3.65
(หน่ วย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ/จ่ าย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)
294,386,159
835,448,897
98,275,061

2,822,586
75,064,403
7,000,131

0.96
8.98
7.12

628,833,333

22,290,259

3.55
(หน่ วย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ดอกเบีย้ รับ/จ่ าย
อัตราผลตอบแทน
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)
347,996,312
762,766,204
20,622,162

3,346,951
63,911,838
2,645,644

0.96
8.38
12.83

810,000,000

29,533,090

3.65
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(หน่ วย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ/จ่ าย
อัตราผลตอบแทน
ถั่วเฉลีย่ (ร้ อยละ)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

242,317,397
835,448,897
50,398,697

2,559,407
75,064,403
6,423,368

1.06
8.98
12.75

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

628,333,333

22,290,259

3.55

33.2.2 ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับความเสี ยหาย
อันสื บเนื่ องมาจากการที่คู่สัญญาของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงินได้ สิ นทรัพย์ทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ไม่ได้มีความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการกระจุกตัวมากและมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงคือมูลค่าตาม
บัญชี ของเครื่ องมื อทางการเงินหักด้วยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไว้ในงบแสดง
ฐานะการเงิน
33.2.3 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย น คื อ ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษ ัท อาจจะได้รั บ ผลกระทบจากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง เกิ ด จาก
สิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในส่ วนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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บริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งบริ ษทั มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดังนี้
สิ นทรัพย์
หุน้ สามัญ
EDL-GEN
DBC
AMC III

สกุลเงิน

กีบ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ดอง เวียดนาม
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

จํานวนเงิน
(หน่ วย: พัน)

อัตราแลกเปลีย่ น
(บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

8,322,693

0.0039

6,287,378
550

0.0014
32.4342

33.2.4 ความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาด
บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งด้า นสภาวะตลาดที่ เ กิ ด จากความผัน ผวนของราคาหลัก ทรั พ ย์
ซึ่ งอาจจะมี ผลทําให้มูลค่าเงิ นลงทุนของบริ ษทั ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัท ได้ มี ก ารจัด การความเสี่ ย งด้ า นสภาวะตลาดให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่ ย อมรั บ ได้
โดยกํา หนดให้มี ห น่ ว ยงานในการติ ด ตามและควบคุ ม ความเสี่ ย งให้เ ป็ นไปตามที่
นโยบายของบริ ษทั กําหนดไว้
33.2.5 มูลค่ายุติธรรม
ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่า
ยุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี้ถึง
จํานวนเงินซึ่ งเกิดขึ้นจริ งในตลาดแลกเปลี่ยนในปั จจุบนั การใช้ขอ้ สมมติฐานทางการตลาด
และ/หรื อวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อมูลค่ายุติธรรม
ที่ประมาณขึ้นบริ ษทั ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงิน
33.2.5.1 รายการสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
รายการสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินบางรายการของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
โดยตารางต่อไปนี้ แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
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สิ นทรัพย์ ทางการเงิน/
หนีส้ ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน
ตราสารหนี้ - หุ น้ กูภ้ าคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน/
หนีส้ ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน
ตราสารหนี้ - หุ น้ กูภ้ าคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

งบการเงินรวม
มูลค่ ายุตธิ รรม
ลําดับชั้นมูลค่ า
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
ยุตธิ รรม
2560
2559

245,972,314

90,274,004

1

27,024,289

26,824,556

2

599,810,912

702,906,321

2

4,425,246

288,327,412

1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ ายุตธิ รรม
ลําดับชั้นมูลค่ า
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
ยุตธิ รรม
2560
2559

245,972,314

82,339,254

1

27,024,289

26,824,556

2

638,866,087

653,130,918

2

4,425,246

288,327,412

1

(หน่ วย : บาท)
เทคนิคการประเมินมูลค่ า และข้ อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม

ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ระยะเวลารายงาน
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ วันสิ้ นทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(หน่ วย : บาท)
เทคนิคการประเมินมูลค่ า และข้ อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม

ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ระยะเวลารายงาน
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
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33.2.5.2 เครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและลําดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน สรุ ปได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

330,321,430

330,321,430

3

23,191,912

23,191,912

3

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน

262,526,202

262,526,202

3

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

675,908,797

675,908,797

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลําดับชั้นมูลค่ า
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุตธิ รรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
บาท
บาท
376,365,581

376,365,581

3

4,821,854

4,821,854

3

73,356,186

75,916,038

3

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน

300,289,731

300,289,731

3

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

467,778,822

467,778,822

3

4,125,256

4,125,256

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
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หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลําดับชั้นมูลค่ า
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุตธิ รรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
บาท
บาท

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
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หน่ วย : บาท

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลําดับชั้นมูลค่ า
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุตธิ รรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
บาท
บาท
312,718,240

312,718,240

3

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ

262,526,202

262,526,202

3

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

675,908,797

675,908,797

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ
หน่ วย : บาท

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลําดับชั้นมูลค่ า
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุตธิ รรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
บาท
บาท
348,668,156

348,668,156

3

4,821,854

4,821,854

3

50,356,186

52,916,038

3

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน

300,289,731

300,289,731

3

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

467,778,822

467,778,822

3

4,125,256

4,125,256

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ

ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี 2 5 6 0
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

185

- 60 -

34. 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) ในการพัฒนาธุ รกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการโอน
ธุ รกิจรวมเป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท เมื่อสิ้ นสุ ดปี 2554 บริ ษทั รับรู ้ค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุ รกิ จ
ครบทั้ง 500 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษ ัทร่ วมสามารถทํากําไรก่ อนหักดอกเบี้ ย ภาษี ค่ าเสื่ อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
บริ ษ ัท รั บ รู ้ ก ํา ไรจากการโอนธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ร่ ว มในงบการเงิ นรวมตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้ นของ
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
มีสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง และเมื่อบริ ษทั ร่ วมคํานวณค่าเสื่ อมราคาหรื อมีการขายสิ นทรัพย์
ที่รับโอนจากบริ ษทั ออกไปให้กบั บุคคลภายนอก
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติม
เป็ นจํานวนเงิน 0.06 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้คงเหลือเป็ นจํานวนเงิน
148.28 ล้านบาท และ 148.34 ล้านบาท ตามลําดับ
35. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
35.1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของโซลาริ ส มีมติให้ฝ่ายจัดการดําเนิ นการ
แจ้งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สาํ หรับส่ วนของเจ้าของที่
ตํ่ากว่าระดับเตื อนภัยที่ 30 ล้านบาท ทั้ง นี้ การดําเนิ นงานของโซลาริ สในอนาคตจึ ง ขึ้ น อยู่กับ
แนวทางในการดําเนิ นการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ จะมี
หนังสื อแจ้งให้โซลาริ สทราบต่อไป
35.2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2560 จากกําไรสะสมของบริ ษทั ในอัตราหุ น้ ละ 0.05 บาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้
36. การอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
186
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