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ปี 2561 ที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจัยความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศโดย
เฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และทิศทางดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดโลก ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทั่วโลก ภาคการค้าระหว่างประเทศชะลอตัว ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคลดลง และเกิด
ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนตลอดทั้งปี ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบไปด้วย ณ สิ้นปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ไทย หรือ SET Index ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลง 10.8% จากสิ้นปี 2560 ในขณะที่มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันรวม
ของ SET และ mai ในปี 2561 อยู่ที่ 57,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีแรงขายจากกลุ่ม    
นักลงทุนต่างประเทศสูงสุดในระหว่างปี ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย 
ผลประกอบการของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในปีที่ผ่านมา ก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจลงทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีการบันทึกขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวนมาก จากการ   
ปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market) ของหลักทรัพย์จดทะเบียนแห่งหนึ่งที่อยู่ ในพอร์ตเงินลงทุนของบริษัทฯ            
ตามผลประกอบการและความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตรและอาหารที่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวประกอบธุรกิจอยู่ แม้มูลค่า
ตลาดของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงสูงกว่าต้นทุนในการได้มาของบริษัทฯก็ตาม อีกทั้งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยัง
ขาดรายได้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจหลักทรัพย์ อันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่ดำเนินงานโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
จำกัด (“เคที ซีมิโก้”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม 
ภายใต้ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีการแข่งขันกันสูง ทั้งในการเสนออัตราค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ที่ต่ำเพื่อดึงดูดลูกค้าและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ การเติบโตของการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบซื้อ
ขายอัตโนมัติหรือด้วยตัวนักลงทุนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จนถึงการลดลงของสัดส่วนการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของ
กลุ่มนักลงทุนรายย่อยจนต่ำกว่าสัดส่วนการซื้อขายของกลุ่มนักลงทุนสถาบันเป็นปีแรก ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลกระทบในวง
กว้าง ต่อการดำเนินงาน และผลประกอบการของทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงผลประกอบการของเคที ซีมิโก้ อีกทั้ง
ในปีนี้ เคที ซีมิโก้ ยังได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร และการเพิ่มประมาณการภาระผูกพันผล
ประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เคที ซีมิโก้ ซึ่ง
ปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2.07 ยังสามารถคงสัดส่วนรายได้อื่นนอกเหนือจากรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่สูงอยู่ อันได้แก่ ค่าธรรมเนียมและบริการจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน


รายงานประจําปี 2561

และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ อีกทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านมา เคที ซีมิโก้ คาดว่าจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เคที ซีมิโก้ ยังคงมุ่งหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการในการลงทุนและสร้างความมั่งคั่งทางการเงินให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ และ
ลูกค้าของธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้ร่วมลงทุนในเคที ซีมิโก้ ร่วมกับบริษัทฯ ต่อไป
ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ริเริ่ม ปรับเปลี่ยน และดำเนินการในหลายๆ ด้าน เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงในการประกอบธุรกิจ
ต่อไปของบริษัทฯ โดยหลักได้แก่การขยายสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่คือ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
โดยบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจดังกล่าว จากการตอบรับที่ดีของนักลงทุนในต่างประเทศ และอัตราการเติบโตธุรกิจที่สูง
มากในต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งสอดคล้องและเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักทรัพย์ปัจจุบันของบริษัทฯ โดยขณะนี้
บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ ก.ล.ต. เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal)
ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี Block Chain และ Smart Contract มาช่วยในการระดมทุนและควบคุมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการ
ลงทุน เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทนั้นๆ ที่มีอยู่แล้ว (Securitized Token) ในการนี้ บริษัทฯ ได้พันธมิตรที่เป็นบริษัทที่
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี Block Chain และสินทรัพย์ดิจิทัลจากสหรัฐอเมริกา มาช่วยสนับสนุนด้านระบบ
งาน และเครือข่ายธุรกิจของบริษัทฯอีกด้วย
ในส่วนของธุรกิจจัดการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด   ซึ่งเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ มีทีม    
ผู้บริหารใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุน เข้ามาปรับโครงสร้างองค์กร วางระบบการทำงานและการควบคุมใหม่
ทั้งหมด เพื่อกลับมาประกอบธุรกิจจัดการลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล โดยเน้นกองทุนที่มีความแตกต่าง
(Unconventional Fund) และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการและวิเคราะห์การลงทุนอย่างเต็มรูปแบบ
โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 นี้
สำหรับธุรกิจอื่นๆ บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ในการลงทุน เพิ่มระดับการติดตามดูแลผลประกอบการของเงินลงทุนและ
บริษัทที่เข้าไปลงทุนอย่างใกล้ชิด และปรับพอร์ตการลงทุนบริษัทฯ โดยเฟ้นหาการลงทุนใหม่ๆ ที่เชื่อว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มกลับ
มาให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ และมุ่งเน้นถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และการส่งเสริมกัน (Synergy) ของแต่ละธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบการควบคุมและกำกับดูแล การตรวจสอบภายใน การบริหาร
ความเสี่ยงในการปฎิบัติงาน และการรายงานทางการเงิน ของบริษัทในเครือทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกธุรกิจของบริษัทฯ
ดำเนินไปด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดีและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
นอกจากแผนการขยายธุรกิจ การปรับกลยุทธ์ในการลงทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมและกำกับดูแลของ
กลุ่มบริษัทฯ ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ คาดว่าภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวมจะเป็นไปในทิศทางบวก ภายหลังความชัดเจน
จากการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนของภาคการลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ และการเติบโตในภาคอุปโภคบริโภคของ
ประชาชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในธุรกิจหลักทรัพย์โดย เคที ซีมิโก้ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่     
ของบริษัทฯ และธุรกิจการลงทุนอื่นๆ ให้สดใสในปี 2562 นี้ และในฐานะของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทฯ ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงทุกท่านที่ได้ให้ความเชื่อมั่น
และสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด 

สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ประธานกรรมการ

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินและประเมินระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน อย่าง
เพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เห็ นว่ า ระบบควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ สามารถสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า         
งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎ
ในรายงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน    
ถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานประจําปี 2561

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล
กรรมการ  
3. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คือการสอบทาน
รายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ     
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
เป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท และข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการ
เงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หารือรับ
ฟังคำชี้แจงและเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาการป้องกันการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อกำหนด
ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  
จากข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงิน
ของบริษัทไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการ
ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ 
สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล     
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุขและนางนิสากร ทรงมณี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ด้วย 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)



ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท



นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
  • กรรมการมีอำนาจ
  • ประธานกรรมการ
  • ประธานคณะกรรมการลงทุน
  • ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
  • กรรมการมีอำนาจ
  • รองประธานกรรมการ
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • กรรมการคณะกรรมการลงทุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
  • กรรมการ
  • กรรมการคณะกรรมการลงทุน
  • ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการคณะกรรมการลงทุน
  • กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยง

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
  • กรรมการ
  • กรรมการบรรษัทภิบาล

นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ
  • กรรมการ
  • กรรมการคณะกรรมการลงทุน

นายพินิจ พัวพันธ์
  • กรรมการมีอำนาจ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • กรรมการคณะกรรมการลงทุน
* นายพินิจ พัวพันธ์ ลาออกจากบริษัทฯ
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานประจําปี 2561

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ
		

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	

ที่ตั้ง

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้นที่ 18 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจหลักทรัพย์

เลขทะเบียนบริษัทฯ

0107537002460

โทรศัพท์

+66 2624 6399

โทรสาร

+66 2624 6398

เว็บไซต์

www.seamico.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1,307,736,926 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.50  บาท

ชนิดของหุ้น

หุ้นสามัญ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)



นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่อบริษัท

สถานที่ตั้ง

ประเภทธุรกิจ

ประเภท
หุ้น

จำนวนหุ้น
ที่ออกจำหน่าย

จำนวนหุ้น
ที่ถือ

มูลค่าเงิน สัดส่วน
ลงทุน การถือหุ้น
(ล้านบาท) (ร้อยละ)

หลักทรัพย์ประเภท สามัญ
การจัดการกองทุน
รวม กองทุนส่วน
บุคคลและกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ

20,540,000

20,540,000

255.85

100.00

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 18 รับซื้อ รับโอนและ สามัญ
ลุมพินี จำกัด
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
รับจ้างบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
กรุงเทพฯ 10500
ของสถาบันการเงิน
	

2,500,000

2,500,000

25.00

100.00

250,000

250,000

25.00

100.00

บริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการ เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 8
กองทุน อินโนเทค จำกัด ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
(เดิมชื่อบริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพฯ 10500
จัดการกองทุน
โซลาริส จำกัด)
	

บริษัท เอสอี ดิจิทัล
จำกัด

เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 19 สินทรัพย์ดิจิทัล
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

บริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมิโก้ จำกัด

					
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 16 หลักทรัพย์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500

สามัญ

259,127,200

เลขที่ 26/51 อาคารอรกานต์ ชั้น 14
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

นำเข้า ส่งออก
จัดจำหน่ายปลีก
และส่งน้ำหอม
และเครื่องสำอาง

สามัญ

400,000

138,000

13.80

34.50

บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ธุรกิจด้านสุขภาพ
จำกัด
ชั้น 11 ห้องเลขที่ 01-04 ถนนเพลินจิต ด้านธุรกิจโยคะ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
สตูดิโอ อาหาร 
และโรงแรม

สามัญ

6,000,000

1,800,000

217.80

30.00

	

บริษัท เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทอื่น
บริษัทเงินทุน
แอ็ดวานซ์ จำกัด
(มหาชน)
	



สามัญ

รายงานประจําปี 2561

128,801,600 1,244.10

49.71

					
เลขที่ 87/2 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์
เงินทุน
สามัญ 1,250,000,000
125,000,000 185.00 10.00
ออลซีซั่นเพลส ชั้น 40 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330							

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
(ก) นายทะเบียนหุ้น																					
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: +66 2009 9000 โทรสาร: +66 2009 9991
(ข) ผู้สอบบัญชี																					
		
		
		
		

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
• ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 และ/หรือ
• นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
• ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 
• นางนิสากร ทรงมณี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
เลขที่ 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์:  +66 2034 0000 โทรสาร: +66 2034 0100

(ค) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ																		
		 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
		 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
		 • ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
(ง) ที่ปรึกษากฎหมาย																				
		 • บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
ชั้น 26 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์: +66 2646 1888 โทรสาร: +66 2646 1919
		 • สำนักงานพัฒนสิทธิ์ ทนายความ
550/36 ซอยโพธิ์ปั้น ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: +66 2246 6061 โทรสาร: +66 2641 8267
		 • บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
เลขที่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง ซี, เอฟ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2838 1750 โทรสาร: +66 2838 1795

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)



สรุปข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ทุนที่เรียกชำระแล้ว
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักทรัพย์
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้ (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้ (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนสินทรัพย์ที่ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
อัตราส่วนอื่นๆ
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์ (%)
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
ราคาพาร์ (บาท)

ล้านบาท

2561
2,772.87
653.87
2,052.70
(124.89)
1.13
(195.83)

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

100.91
115.63
(8.83)
(13.07)

98.05
3.59
0.40
18.00

73.38
64.24
9.28
3.48

(6.29)
(0.04)

0.29
0.08

6.90
0.05

1.65
4.19
31.40
79.87
0.35
-

1.79
4.02
37.59
84.68
0.36
449.22

3.28
6.07
45.97
85.08
0.25
75.00

79.87
N/A*

84.68
N/A*

84.94
N/A*

1.57
(0.150)
0.50

1.80
0.008
0.05
0.50

2.05
0.174
0.10
0.50

* ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้หยุดดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราวจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงไม่ต้องดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่ กลต. กำหนด
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตาม     
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนการ
ประกอบธุรกิจทางด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางเคที ซีมิโก้ซึ่งเป็น      
บริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับ
บริษัทฯ อีกด้วย ดังนี้
• ธุรกิจหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ 
- ธุรกิจหลักทรัพย์ใน สปป. ลาว ผ่านการลงทุนของเคที ซีมิโก้ ร่วมกับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว จัดตั้งบริษัท
หลักทรัพย์ BCEL-KT Securities (BCEL-KT) (เคที ซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 30)
- ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ ผ่านการลงทุนของเคที ซีมิโก้ ร่วมกับบริษัท Myanmar Ruby Hill Finance
จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities (KTzRH) (เคที ซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 49.15)
• ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
• ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ภายใต้บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอน และรับจ้างบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินอื่นๆ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100
• ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันได้แก่การเป็นนายหน้าและ
ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
• ธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพ
- บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้พัฒนา ทำการตลาด ขายและจัด
จำหน่ายน้ำหอมซึ่งพัฒนาร่วมกับดาราและนักแสดงทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็น
ผู้ น ำเข้ า และจั ด จำหน่ า ยน้ ำ หอมชั้ น นำจากต่ า งประเทศ โดยบริ ษั ทวางแผนที่ จ ะขยายธุ ร กิ จ โดยการเพิ่ ม สาย
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว รวมถึงการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ พม่า
อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 34.50 
- บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “Absolute You”
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30  
บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัดมีลักษณะเป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ดังนี้
1) บริษัท แอ็บโซลูท พีเลทส์ จำกัด ประกอบธุรกิจสตูดิโอฝึกสอนโยคะและพิลาทีสชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งถือเป็น
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เปิดให้บริการมามากกว่า 14 ปี ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 14 สาขา 13 สาขาในกรุงเทพ และ
1 สาขา ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งนอกจากการฝึกสอนโยคะและพิลาทีสแล้ว ในปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มคลาสปั่นจักรยาน
(Rhythm Cycling) ซึ่งเป็นเทรนด์การออกกำลังกายที่มาแรงในอเมริกาและยุโรป
2) บริษัท แอ็บโซลูทแซงชัวรี่ แอนด์ โยคะ เซ็นเตอร์ จำกัด (เกาะสมุย) เป็นรีสอร์ทสำหรับคนรักสุขภาพ มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกครบครัน พร้อมทั้งมีโปรแกรมที่ออกแบบและดูแลจากผู้เชี่ยวชาญเช่น ดีทอกซ์, สปา, ควบคุมน้ำหนัก
และลดความเครียดเหมาะกับผู้ที่ต้องการพักผ่อนควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ
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3) บริษัท แอ็บโซลูทฟิต ฟู้ด จำกัด ประกอบธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพแบบเดลิเอวรี่ ซึ่งใช้วัตถุดิบที่คุณภาพสูง แคลอรี่ต่ำ
และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงโดยออกแบบโปรแกรมที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับเป้าหมายในด้านสุขภาพ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การลดน้ำหนัก, การทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อการชะลอวัย 
4) บริษัท แอ็บโซลูท ยู แมเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจรับบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโยคะสตูดิโอ
และโรงแรม
5) THE ABSOLUTE GROUP IP HOLDING PTE.LTD. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนดำเนินการด้านแฟรนไชส์
6) รวมถึงสาขาในต่างประเทศซึ่งประกอบธุรกิจฝึกสอน อบรมด้านโยคะและศูนย์ออกกำลังกาย ได้แก่ 
- ในประเทศสิงคโปร์ 2 สาขาคือ ABSOLUTE CYCLE SG PTE. LTD และ ABSOLUTE YOU SG PTE. LTD.
- ในประเทศอังกฤษ คือ ABSOLUTE YOU UK LTD.
-

SETSCOPE PTE.LTD เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ ผ่านการลงทุนของเคที ซีมิโก้ ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
บริการเว็บโฮสติ้งและบริการข้อมูลออนไลน์ (เคที ซีมิโก้ถือหุ้นร้อยละ 30.76)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
1) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
และโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
2) ธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด, BCEL-KT Securities Company Limited และ KTZ Ruby
Hill Securities Company Limited
3) ธุรกิจจัดการกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
4) ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
5) ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
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30.76%

49.15%

30%

7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

100%

ธุรกิจจัดการกองทุน

ทุนชำระแล้ว 205.40 ล้านบาท

บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์ จั ด ก า ร
กองทุน
อินโนเทค จำกัด
1. จัดการกองทุน
2. จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ประเภทกองทุนส่วนบุคคล
3. จัดการกองทุนส่วนบุคคล
ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

ทุนชำระแล้ว 791,474 ดอลล่าร์ สิงคโปร์ (ประมาณ 19.24 ล้านบาท)

SETSCOPE PTE. LTD (SETSCOPE)

ทุนชำระแล้ว 15,000 ล้านจ๊าด (ประมาณ 421.38 ล้านบาท)

KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (KTzRH)

ทุนชำระแล้ว 100,000 ล้านกีบ (ประมาณ 385.07 ล้านบาท)

BCEL-KT Securities Company Limited (BCEL-KT)

ทุนชำระแล้ว 2,137.80 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมีโก้ จำกัด
กิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
กิจการตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กิจการลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์
กิจการประกอบการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน
กิจการที่ปรึกษาการลงทุนและตัวแทนซื้อขาย
หน่วยลงทุน
กิจการการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์
กิจการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
กิจการใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสาร

49.71%

ธุรกิจหลักทรัพย์
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ธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน
และธุรกิจลงทุนอื่นๆ

บริษัท เอสอี
ดิจิทัล จำกัด
ทุนชำระแล้ว 
25 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว 
25 ล้านบาท

100%

ทุนชำระแล้ว 
40 ล้านบาท

บริษัท เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จำกัด

34.50%

ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัท บริหารสินทรัพย์
ลุมพินี จำกัด

100%

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ทุนชำระแล้ว 
60 ล้านบาท

บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ
จำกัด

30%

ธุรกิจลงทุน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามแหล่งที่มา

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม
รายได้อื่น
รายได้รวม

2561
2560
2559
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
4.45 (2.63) 27.38 9.94 103.54 29.30
(149.76) 88.43 231.29 83.98 36.58 10.35
20.42 (12.06) 17.65 6.41 20.58 5.82
(49.83) 29.42 (5.02) (1.82) 187.80 53.14
0.06 (0.04) 0.06 0.02
0.06 0.02
5.30 (3.12) 4.04 1.47
4.85 1.37
(169.36) 100.00 275.40 100.00 353.41 100.00

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็นกลุ่มหลักๆ ได้ดังนี้

1. ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ 
บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุน โดยแบ่งเป็นการลงทุนระยะยาว และปานกลางรวมถึงการบริหาร
สภาพคล่องระยะสั้น

2. ธุรกิจหลักทรัพย์
ให้บริการภายใต้ ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังและสำนักงาน     
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดำเนินการภายใต้ เคทีซีมิโก้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา
โดยให้บริการในประเทศผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เคทีซีมิโก้ มีสำนักงานใหญ่
และสาขาจำนวน 15 แห่งได้แก่ สาขาในกรุงเทพมหานคร 6 แห่ง และสาขาในต่างจังหวัด 9 แห่ง
เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ สปป.ลาว ภายใต้การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ BCEL
KRUNGTHAI (BCEL-KT) ซึ่งนับเป็นบริษัทหลักทรัพย์ 1 ใน 3 รายในสปป.ลาว โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็น
บริษัทร่วมลงทุนระหว่างเคทีซีมิโก้ กับธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL)
เคทีซีมิโก้ มีเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนที่จะเป็น “ประตูสู่กลุ่มประเทศ CLMV” โดยมีแผนเสนอบริการทางการเงินให้
ครอบคลุมประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งนับเป็นจุดแข็งของเคทีซีมิโก้ที่สามารถเจาะตลาดและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประเทศดังกล่าวทำให้มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคนี้และมีเครือข่ายบริษัทหลักทรัพย์เกือบทุก
ประเทศ
ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจหลักทรัพย์ ไปยังประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท       
หลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (“KTzRH”) โดยบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นการร่วมทุน
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ระหว่าง เคทีซิมิโก้ กับ Ruby Hill Finance Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศเมียนมาร์โดย
KTzRH ได้เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อเดือนมีนาคม 2559 พร้อมกับการเปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็น
ทางการของตลาดหลักทรัพย์เมียนมาร์
ในเดือนกรกฏาคม 2561 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท SETSCOPE PTE Ltd. เป็น Fintech Startup ชั้นนำที่ผ่านการ      
คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ทีมที่ดีที่สุดของการแข่งขัน Startup boot camp Fintech Asia จาก Fintechsทั้งหมด 400 ทีม
ทั่ว Asia และ Oceania โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.76 (จำนวนทุนที่จดทะเบียน 791,474 ดอลลาร์สิงคโปร์) รวม
มูลค่าเงินลงทุน 18.25 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีกับ SetScope เพื่อก้าวสู่ผู้นำด้านเทคโนโลยี
เพื่อการลงทุน (Investment Technology Firm) ภายใต้นโยบาย KT ZMICO 4.0 และใช้แผนปฏิบัติการนวัตกรรมปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) เป็นตัวหลัก เข้ามาขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
อย่างรวดเร็ว และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาวสู่การเป็นโบรกเกอร์ชั้นนำในยุคดิจิทัล 4.0 

3. ธุรกิจจัดการกองทุน
ให้บริการจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลภายใต้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

4. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ประกอบธุรกิจประมูลซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อนำมาบริหารจัดการ
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพภายใต้บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด

5. ธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอันได้แก่การเป็นนายหน้าและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลและการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขาย   
โทเคนดิจิทัลเมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ภายใต้บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

1. ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในส่วนของการประกอบธุรกิจทางด้านการเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทยังคงมีนโยบายในการประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่ โดยบริษัทประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่านทางเคทีซีมิโก้ซึ่งเป็นบริษัทร่วม นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่น่าสนใจและมีแผนประกอบ
ธุรกิจในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ขยายฐานการทำธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการไหลเวียนของเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มประเทศ CLMV
ทั้งในด้านการลงทุนและการขยายธุรกิจหลักทรัพย์นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทได้ขยายธุรกิจ       
หลักทรัพย์ไปยัง สปป. ลาว ภายใต้การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT ผ่านการลงทุนของ เคทีซีมิโก้
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 (จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 1 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 100,000 กีบ เรียกชำระขั้นต้น        
ร้อยละ 30) มูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 33.93 ล้านบาท จากทุนชำระแล้ว 113.10 ล้านบาท ต่อมาในเดือน
พฤศจิกายน 2554 เคทีซีมิโก้ได้ชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 70 รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 115.52 ล้านบาท
BCEL-KT นับเป็นบริษัทหลักทรัพย์เพียง 1 ใน 3 รายที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว  
และในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจหลักทรัพย์ไปยังประเทศเมียนมาร์ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท
หลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited (“KTzRH”) ผ่านการลงทุนของ เคทีซีมิโก้ สัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ 49.15 รวมเป็นมูลค่าเงินลงทุน 204.67 ล้านบาท 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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• เพิ่มผลตอบแทนโดยการแสวงหาโอกาสการเข้าร่วมลงทุนกับกิจการต่างๆ ที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้ในอนาคต ทั้งนี้
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการลงทุนซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจร่วมทุนเพื่อ
พิจารณาและกำหนดแนวทางการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ผ่านฝ่ายการลงทุนซึ่งทำหน้าที่แสวงหากิจการและธุรกิจต่างๆ
พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมทุนโดยมุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมที่สูงแต่มีความเสี่ยงต่ำ
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท อีกทั้งเพื่อเป็นการกระจายผลตอบแทนจากเงินทุนที่มีอยู่ให้หลากหลาย
จากธุรกิจการลงทุนที่เคยมีมาก่อนหน้านี้

2. ธุรกิจหลักทรัพย์
ดำเนินการภายใต้ เคทีซีมิโก้ นับแต่การโอนธุรกิจเป็นต้นมา ซึ่งมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้
• นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
เคทีซีมิโก้ ให้บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้งนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุน      
ต่างประเทศ รวมทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยภายใต้ทีมงานด้านการตลาดและทีมงานวิเคราะห์     
หลักทรัพย์ที่มีประสบการณ์ และพร้อมให้คำปรึกษาทางด้านการลงทุนแก่นักลงทุนทั้งทางด้านปัจจัยพื้นฐานและ
ปัจจัยทางเทคนิค
ประเภทบัญชีที่ให้บริการ ได้แก่
1. บัญชีเงินสด ซึ่งประกอบด้วย ประเภท Cash Account และ Cash Balance Account
2. บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance Account)
3. บัญชี Internet Account เป็นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยตนเองผ่านระบบ Internet ซึ่งได้พัฒนาด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบัน เคทีซีมิโก้ได้จัดเตรียมข้อมูลทางด้านหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
บนเว็บไซต์ www.ktzmico.com ได้ตลอดเวลา บริษัทได้นำระบบการซื้อขายหลักทรัพย์แบบ Real time หลาย
โปรแกรมเพื่อให้นักลงทุนได้เลือกใช้ เช่น ZNet Xpress, Streaming, และ i2Trade เป็นต้น พร้อมกันนี้นักลงทุนยัง
สามารถเข้าถึงโปรแกรม Real Time ต่างๆ ได้จากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook,
Tablet และ Smartphone ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้าน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเงิน FINTECH จึงได้พัฒนาโปรแกรม ZNet และ ฟังก์ชั่นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มการตัดสินใจให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุน และตอบสนองความต้องการของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยมี
ฟังก์ชั่นพิเศษออนไลน์ อาทิเช่น StockScope เครื่องมือสแกนหาหุ้นคุณภาพ, Advance Alert, Quick Sell, Auto
Trade และ DCA เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแอพพลิเคชั่น eZySmart ที่รวบรวมทุกฟังก์ชันการใช้งานเพื่อตอบโจทย์
ในการทำธุรกรรมของลูกค้าให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งมีทั้งข้อมูลข่าวสารตลาดหลักทรัพย์, บทวิเคราะห์จาก
KTZMICO, ส่งคำสั่งซื้อขาย, ตรวจสอบพอร์ตการลงทุน, ลงทะเบียนสัมมนา และอื่นๆ
ในปี 2561 บริษัทเปิดตัว “WealthMe” Application โมบายแอปพลิเคชั่น ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน
สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างง่ายและรวดเร็วพร้อมซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันที อนุมัติไว เพียงผู้สมัคร
ทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนตัวจริง ผ่านกระบวนการ e-KYC (electronic-Know Your Client) และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด
สำหรับลูกค้าสถาบัน เคทีซีมิโก้ ได้เปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ DMA (Direct Market Access) เพื่อ
เพิ่มช่องทางในการส่งคำสั่งซื้อขายและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประเภทสถาบัน
16
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เคทีซีมิโก้ ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ภายใต้โครงการ One for All ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้     
นักลงทุน ที่เป็นลูกค้าของบริษัทและสมาชิก KTB Online สามารถเข้าใช้บริการการลงทุนแบบออนไลน์โดยวิธีการ
Single Sign On ผ่านหน้าเว็บไซต์ www.ktb.co.th ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการลงทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น
เคทีซีมิโก้ มีบริการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกค้า อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่ม
มูลค่าการซื้อขายของบริษัทเอง ในปี 2561 ยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงตามภาวะตลาดจาก 5.0
พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 มาอยู่ที่ 3.6 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 โดย เคที ซีมิโก้ ได้รับวงเงินกู้เพื่อสนับสนุน
ธุรกรรมดังกล่าวจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ทั้งนี้ เคทีซีมิโก้มีการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาอนุมัติวงเงินตามนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ
ตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งมีการควบคุมดูแลที่ดี โดยติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด จำกัดสัดส่วน
การลงทุนเพื่อป้องกันการให้กู้ยืมกระจุกตัว กำหนดอัตราการวางมาร์จิ้นที่เหมาะสมในแต่ละหลักทรัพย์ กำหนด
อัตราดอกเบี้ยพิเศษในกลุ่มหลักทรัพย์ที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ รวมทั้งในกรณีที่ลูกค้ามีการผิดนัดชำระราคาฝ่าย
ปฏิบัติการหลักทรัพย์จะดำเนินการติดตามทวงถามให้ลูกค้าชำระเงินให้ครบถ้วน
ส่วนแบ่งตลาด
ล้านบาท
มูลค่าการซื้อขายตลาด SET และ MAI
มูลค่าการซื้อขายตลาด SET และ MAI
(ไม่รวมบัญชีซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์)
มูลค่าการซื้อขายบริษัท
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท - ไม่รวมบัญชีลงทุนของบริษัท (%)
อันดับ

2561
14,130,078
12,395,248

2560
12,227,748
10,949,603

2559
12,816,259
11,468,573

512,123
2.07%
23

497,631
2.27%
22

588,475
2.57%
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มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯปี 2561 เท่ากับ 12,395,248 ล้านบาทโดยเคทีซีมิโก้มีมูลค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์เท่ากับ 512,123 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.07
มูลค่าและสัดส่วนกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเคทีซีมิโก้สูงสุด 10 อันดับแรก เป็นดังนี้

ยอดรวมมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
ของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก

2561
2560
2559
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
94,895 17.95 87,825 17.65 110,396 18.76

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

17

ลูกค้าเคทีซีมิโก้ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้ารายย่อยในประเทศ ซึ่งซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยบัญชีเงินสด โดยมูลค่าการ    
ซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามสัดส่วนลูกค้าแสดงดังตาราง
สัดส่วนลูกค้า
ลูกค้ารายย่อย : ลูกค้าสถาบัน
ลูกค้าในประเทศ : ลูกค้าต่างประเทศ
ลูกค้า Cash Account : Credit Balance Account

2561
83:17
94:6
82:18

2560
88:12
95:5
79:21

2559
89:11
93:7 
78:22

นโยบายการรับลูกค้า
เคทีซีมิโก้ กำหนดนโยบายในการรับลูกค้า โดยยึดหลัก “รู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า” ต้องมีข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณา ในเรื่องของวัตถุประสงค์การลงทุน ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องความเสี่ยงจากการลงทุน ประสบการณ์และประวัติการลงทุน การพิจารณากำหนดวงเงินซื้อขายจะพิจารณาจาก
ข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อป้องกันและจำกัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยมีการกำหนดผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีตามความเสี่ยงของขนาดวงเงิน และมีนโยบายทบทวนวงเงิน
ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อพิจารณาประวัติการซื้อขาย การชำระราคา และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าที่มีนัย
สำคัญให้เป็นปัจจุบัน

• ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เคทีซีมิโก้ เริ่มดำเนินธุรกิจตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นับแต่การโอนธุรกิจในเดือนพฤษภาคม 2552  
โดยเคทีซีมิโก้ เสนอให้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทุกประเภทที่เปิดทำการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ได้แก่  SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, 50 Baht Gold Futures, 10 Baht
Gold Futures, Gold Online, Gold-D, Sector Index Futures, Silver Futures, Crude Oil Futures, USD Futures
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3   
ปี 2561 เคทีซีมิโก้ มีจำนวนสัญญาซื้อขาย 3,656,119 สัญญาคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.75 ของจำนวน
สัญญาที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จำนวนสัญญาตลาดตราสารอนุพันธ์
จำนวนสัญญาบริษัท
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท (%)
อันดับ

2561
104,422,200
3,656,119
1.75%
20

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

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

หน่วยงาน “Derivatives Department” มีหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ประเภทตราสารอนุพันธ์โดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมาย
เพื่อแนะนำนักลงทุน ลูกค้า พนักงาน หรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและ
ความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการลงทุน โดยมีแผนการจัดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในและนอกบริษัท และยังเข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ทางด้านตราสารอนุพันธ์กับตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (TFEX) อย่างสม่ำเสมอ

18
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• การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เคทีซีมิโก้ ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Stock Borrowing and Lending) เพื่อเพิ่มช่องทางการลงทุนแก่ลูกค้า
ในภาวะตลาดขาลง โดยผู้ให้ยืมหลักทรัพย์สามารถหาประโยชน์ได้จากหลักทรัพย์ที่มีอยู่โดยได้รับค่าธรรมเนียมจาก
การให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถเลือกให้ยืมได้ทั้งประเภท Call หรือ Term ก็ได้ ขณะที่ผู้ยืมสามารถทำรายการ
Short ผ่านบัญชี Credit Balance ได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยืม ในอัตราที่กำหนด  
เคทีซีมิโก้ได้พัฒนาธุรกรรม SBL เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและการป้องกันความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดผันผวน
ได้เป็นอย่างดี โดยมีการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่อยู่ใน SET 100 ครอบคลุมถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าสถาบัน
ลูกค้าบุคคลธรรมดา และลูกค้าที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (non-resident)
• การลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์
เคทีซีมิโก้ มีการลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ (Proprietary Investment) เพื่อให้ผลตอบแทนแก่บริษัท โดย
มีนโยบายการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีซึ่งเคทีซีมิโก้ ได้กำหนดนโยบายการลงทุนดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน   
และสอดคล้ อ งกั บ การกำกั บ ดู แ ลตามประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายที่สำคัญๆ ได้แก่
- นโยบายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจค้าหลักทรัพย์  
- นโยบายในการบริหารความเสี่ยง
- นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายการกำกับดูแล
- นโยบายการจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมในหลักทรัพย์แต่ละประเภท
- นโยบายการกำหนดวัตถุประสงค์การลงทุน และการกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวังเทียบกับอัตรา
อ้างอิงที่เหมาะสม
ในปี 2561 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของเคทีซีมิโก้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
1) เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ประกอบด้ ว ยเงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศรวมถึงหน่วยลงทุน
2) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนในเกณฑ์ที่ดี ได้แก่ การลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาล และตราสารหนี้ภาค
เอกชนอายุมากกว่า 1 ปีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BBB- หรือตราสารหนี้ภาคเอกชนอายุไม่เกิน 1 ปีที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ BB- ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
• การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
เคทีซีมิโก้ เสนอบริการทางด้านที่ปรึกษาทางการเงินและการสนับสนุนการเสนอขายแบบครบวงจร โดยมีนโยบาย
ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งในรูปแบบที่ต่อเนื่องจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการเข้าร่วม
กับสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นๆ ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทุกประเภท เช่น พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพและตราสารทางการเงินประเภทอื่นๆ เป็นต้น
ซึ่งให้บริการจัดจำหน่ายทั้งในบทบาทของผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Lead Underwriter) ผู้จัดจำหน่ายและรับประกัน
การจำหน่าย (Underwriter) หรือตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์โดยไม่รับประกันการจำหน่าย (Selling Agent) 
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• ที่ปรึกษาทางการเงิน
เคทีซีมิโก้ให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงินอย่างครบวงจร ทั้งการระดมทุนด้วยตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ
การเสนอขายหลักทรัพย์แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรก การเสนอขายให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง การออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำหุ้น
สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการการประเมินมูลค่ากิจการ การ
หาแหล่งเงินกู้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการให้คำปรึกษาทางการเงินด้านต่างๆ  
เคทีซีมิโก้เป็นสมาชิก Oaklins ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการ
และที่ปรึกษาทางการเงินระดับสากล กว่า 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อขยายช่องทางการประกอบธุรกิจด้านที่ปรึกษา
M&A ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ผู้ต้องการซื้อ-ขายธุรกิจที่อยู่ในต่าง
ประเทศหลายราย
เคทีซีมิโก้ ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ สปป. ลาว โดย เคทีซีมิโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการ
เงินของบริษัทขนาดใหญ่หลายบริษัทที่มีศักยภาพที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว นอกจากนี้ ยัง
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ BCEL-KT (เคทีซีมิโก้ ลงทุนร้อยละ 30) ซึ่งเป็นผู้เสนอขายหลัก
ทรัพย์ EDL Generation ให้แก่ประชาชน และนำหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในวันเปิดทำการซื้อขายวันแรก
ของตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาวในปี 2553 นับเป็นความสำเร็จก้าวหนึ่งของการขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
นอกจากนี้ ในปี 2558 เคทีซีมิโก้ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ จาก     
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ประเทศเมียนมาร์ โดยเป็นโบรกเกอร์ ไทยเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติได้รับใบ
อนุญาตและมีศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (YSX) โดยบริษัทได้จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited
(“KTzRH”) โดยการร่วมทุนกับ Ruby Hill Finance Company ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศ     
เมียนมาร์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49.15 และเริ่มเปิดดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ในเดือนมีนาคม 2559 

• Wealth Advisor

เคทีซีมิโก้ ให้บริการที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในการบริหารความมั่งคั่ง
ในรูปแบบต่างๆ โดยตอบสนองความต้องการเป็นการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย โดยจะแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการลงทุน ฐานะการเงิน ระดับผล
ตอบแทนที่คาดหวังภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในลักษณะ One Stop Service เนื่องจากในปัจจุบันผลิตภัณฑ์
ทางการเงินมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการลงทุนในต่าง
ประเทศ โดย เคทีซีมิโก้ จะจัดสรรการลงทุนทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนผ่านกองทุนรวมเคทีซีมิโก้ เน้นการ
ให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนรวมถึงได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อ
ลูกค้า (Omnibus Account) โดยมีทีมงานนักวางแผนทางการเงินที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำในด้านการเงินและ
การลงทุนและเป็นตัวแทนขายกองทุนครอบคลุมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งหมด 17 แห่ง 
บริษัทยังคงเข้าร่วมเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer) ให้กับกองทุนเปิด ประเภท อีทีเอฟ กับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานประจําปี 2561

• การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ในปี 2555 เคทีซีมิโก้ ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำเนินธุรกิจ
Private Fund ซึ่งให้บริการจัดการทางการเงินและให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุนตาม
ความต้องการของลูกค้า ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนทางธุรกิจจากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น     
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

• การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เคทีซีมิโก้ เริ่มให้บริการลูกค้าด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผล
ตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ และเพื่อกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในประเทศเพียงอย่างเดียว
ซึ่งปัจจุบันเคทีซีมิโก้ มีระบบซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว โดยให้
บริการในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ ของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง สิงคโปร์ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจาก
ลูกค้าที่สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามและตลาดหลักทรัพย์ สปป. ลาว เป็นอย่างดี 
นอกจากด้านระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพแล้ว ทางด้านการชำระราคาระหว่างประเทศเคทีซีมิโก้ ได้ทำธุรกรรม
ดังกล่าวผ่านตัวแทนต่างประเทศที่มีความมั่นคงและเชี่ยวชาญในด้านการชำระราคาระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในประสิทธิภาพการชำระราคา และความปลอดภัยในการลงทุนต่างประเทศ 

• การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในเดือนกันยายน 2561 เคทีซีมิโก้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต เพื่อประกอบ
ธุรกิจซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เฉพาะกับบุคคลซึ่งจะซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา     
ต่างประเทศเพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกำหนด ซึ่งมีเคทีซีมิโก้
เป็นนายหน้าหรือตัวแทนในการลงทุน

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ภาพรวมตลาดทุนปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 :
ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561 ดัชนีตลาดฯ ผันผวนในทางลง จากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะเรื่องสงครามการค้า และ
ราคาน้ำมันดิบโลกที่กลับมาอ่อนตัวแรงในช่วงปลายปี ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลให้มีกระแสเงินทุนไหล
ออกจากตลาดหุ้นเกิดใหม่ ขณะที่ไทยยังมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากความไม่แน่นอนในเรื่องของการกำหนดวันเลือกตั้ง ส่งผลให้
ในปี 2561 นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยสูงถึง 2.87 แสนล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ที่ขายสุทธิ 2.6 หมื่นล้านบาท ใน
ส่วนของตลาดตราสารหนี้ไทย มีเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่องอีกราว 1.34 แสนล้านบาท
สำหรับแนวโน้มตลาดหลักทรัพย์ในปี 2562 คาดว่าดัชนีตลาดฯ จะปรับขึ้นได้เล็กน้อยจากปลายปีก่อน อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยง
ขาลงที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อทั้ง
เศรษฐกิจและการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทย ส่วนปัจจัยบวกจากภายนอก อาจมาจากการออกนโยบายลดความ
เข้มงวดของนโยบายการเงินการคลังลง และ/หรือ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ ของประเทศเศรษฐกิจหลัก ทั้งนี้ เรามีมุม
มองเชิงบวกอย่างระมัดระวังต่อเศรษฐกิจไทย โดยคาดจะขยายตัวที่ระดับ 3.8% ในปี 2562 โตชะลอตัวลงจากปี 2561 ที่เติบโต
4.1% โดยแรงหนุนหลักยังมาจากอุปสงค์ในประเทศ ขณะที่ปัจจัยเรื่องการเลือกตั้งในประเทศ คาดว่าจะส่งผลบวกเพียงระยะ
สั้นในช่วงก่อนการเลือกตั้งเท่านั้น 
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มูลค่าการซื้อขายรวมของตลาดฯในปี 2561 เติบโต 16% จากปี 2560 ขณะที่ ในด้านมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาด
รวมสำหรับปี 2561 อยู่ที่ระดับ 57,674 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 15% จากปี 2560 ที่ระดับ 50,114 ล้านบาท สำหรับแนวโน้มใน
ปี 2562 คาดว่ามูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดฯ น่าจะมีทิศทางที่ใกล้เคียงหรืออาจปรับลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 โดย
ปัจจัยกดดันหลักคาดมาจากปัจจัยภายนอก ขณะที่ ปัจจัยภายในประเทศอาจได้แรงหนุนในระยะสั้นจากประเด็นการเลือกตั้ง
ดังได้กล่าวถึงข้างต้น
มูลค่าการซื้อขายรวมของตลาดหลักทรัพย์และตลาด MAI
มูลค่าตลาดรวมเฉลี่ย

อัตราเติบโต

มูลค่าการซื้อขายรวม

อัตราเติบโต

(ล้านบาท)
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
17,667,957

YoY (%)
-8%
-14%
47%
22%
20%
27%
5%
5%
0%
15%
9%

(ล้านบาท)
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
14,130,078

YoY (%)
-7%
11%
59%
2%
10%
56%
-10%
-3%
19%
-5%
16%

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561

มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวัน
(ล้านบาท)
16,118
18,226
29,066
29,473
32,304
50,329
45,466
44,302
52,526
50,114
57,674

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ก.ล.ต. และฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมีโก้

ภาพรวมการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ในปี 2561 ปรับตัวลดลงจากปี 2560 โดยมีจำนวน
บริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ (IPO) ทั้งหมดเพียง 18 บริษัท (แบ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 7
บริษัท และในตลาด MAI จำนวน 11 บริษัท) เทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวน 39 บริษัท (แบ่งเป็นหลักทรัพย์ที่เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ 22 บริษัท และในตลาด MAI 17 บริษัท) ในขณะที่แนวโน้มในปี 2562 คาดว่าการระดมทุนในตลาดทุนน่าจะ
ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานของจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนในปี 2560 ที่ไม่สูง และคาดว่าการระดมทุน
ส่วนใหญ่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนหนึ่งคาดว่าบริษัทส่วนใหญ่จะรอประเมินความชัดเจนในเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐบาล
ชุดใหม่ หลังการเลือกตั้ง
สัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนแต่ละประเภทมีการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องจากช่วงปี 2557 โดยเฉพาะสัดส่วนนักลงทุนราย
ย่อยปรับลดลงต่อเนื่องเหลือ 41% ของมูลค่าการซื้อขายรวม ในปี 2561 จากระดับ 62% ในปี 2557 ขณะที่สัดส่วนของนัก
ลงทุนต่างประเทศในปี 2561 ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันเป็น 36% จาก 20% ในปี 2557 ในด้านสัดส่วนนักลงทุน
สถาบันในประเทศและพอร์ตลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญนัก โดยอยู่ที่ระดับ 11%
และ 12% ตามลำดับ ในปี 2561 ในขณะที่สัดส่วนการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในปี 2561 อยู่ที่ 28% ของมูลค่าการซื้อ
ขายรวม ลดลงจาก 37% ในปี 2557 สอดคล้องกับสัดส่วนการลงทุนในตลาดฯ ที่เปลี่ยนแปลง หลักๆ จากสัดส่วนของนัก
ลงทุนต่างประเทศปรับเพิ่มขึ้นและสัดส่วนนักลงทุนรายย่อยที่ปรับลดลง
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สรุปภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ และตัวเลขสำคัญของอุตสาหกรรม
2561
2560
2559
ดัชนี SET
1,563.88
1,753.71
1,542.94
มูลค่าการซื้อขายรวม (ล้านบาท)
14,130,075
12,227,748
12,816,259
SET
13,820,220
11,652,311
12,259,772
MAI
309,858
575,437
556,487
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)
57,674
50,114
52,526
     SET
56,409
47,755
50,245
     MAI
1,265
2,358
2,281
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) (ไม่รวมพอร์ต บล.)
50,593
44,875
47,002
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของพอร์ต บล. (ล้านบาท)
7,081
5,238
5,524
Trading days
245
244
244
บริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO)
18
39
24
     SET
7
22
11
     MAI
11
17
13
มูลค่าซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (ล้านบาท)
3,998,249
3,989,387
4,473,664
มูลค่าการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/มูลค่าซื้อขายรวม (%)
28%
33%
35%
จำนวนบล. ที่ให้บริการการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
33
31
31
สัดส่วนการซื้อขายแยกตามประเภทลูกค้า			
นักลงทุนรายย่อย
41%
48%
54%
นักลงทุนสถาบันในประเทศ
11%
11%
10%
พอร์ตการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์(บล.)
12%
11%
10%
นักลงทุนต่างประเทศ
36%
30%
26%
รวม
100%
100%
100%
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,สำนักงาน ก.ล.ต. และฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมีโก้ จำกัด

ภาพรวมธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 ยังคงมีการแข่งขันสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังมีผู้ประกอบการ
รายใหม่ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกด้วยการช่วงชิงฐานลูกค้าหลักทรัพย์จากผู้ประกอบการรายเดิม และมีผู้ให้บริการ
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นและเน้นชูกลยุทธ์การแข่งด้านราคาเป็นหลัก ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของ      
ผู้ประกอบการรายเดิมโดยส่วนใหญ่ปรับลดลงจากปีก่อน และทำให้อัตราค่านายหน้าเฉลี่ย (ไม่รวมพอร์ต บล.) ของระบบฯยัง
คงปรับลดลงต่อเนื่องจาก 0.133% ในปี 2559 และ 0.125% ในปี 2560 เป็น 0.112% ในปี 2561 ขณะที่ แนวโน้มอัตราค่า
นายหน้าเฉลี่ยในปี 2562 คาดว่าจะยังคงเป็นทิศทางที่อ่อนตัวลงต่อ จากการแข่งขันในธุรกิจหลักทรัพย์ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง โดย
เฉพาะมีผู้ประกอบการที่เน้นการให้บริการการซื้อขายแบบออนไลน์มากขึ้น และจากสัดส่วนนักลงทุนรายย่อยที่ลดลงต่อเนื่อง
ขณะที่ ความสามารถในการเพิ่มฐานรายได้อื่นๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ ยังทำได้ค่อนข้างจำกัด ทำให้บริษัทหลักทรัพย์ยังคงพึ่ง
พิงรายได้หลักจากรายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในสัดส่วน 61% ในปี 2561 แม้ว่าจะลดลงจากระดับเกือบ 70% ในช่วง
ปี 3-5 ปีก่อน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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แหล่งที่มาของเงินทุน
แหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัทมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการออกและเสนอขายตั๋ว
แลกเงินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
สำหรับ เคทีซีมิโก้ ได้รับวงเงินกู้ยืมจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อสนับสนุนธุรกรรมเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลัก
ทรัพย์วงเงิน 3,000 ล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้นเมื่อทวงถาม (call loan) รวมถึงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) อีกจำนวนหนึ่ง
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทมีการบริหารโครงสร้างเงินทุนอย่างเหมาะสม
ระหว่างการใช้เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ยืมโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเงินกองทุนและต้นทุนทางการเงินเป็น
หลักเพื่อผลตอบแทนสูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
การจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทไม่มีการจัดหาเงินทุนหรือให้กู้ยืมผ่านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
บริษัทได้รับการผ่อนผันการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เนื่องจากได้รับอนุญาตให้
หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว
สำหรับ เคทีซีมิโก้ ดำเนินนโยบายดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่สูงกว่าที่กำหนด
โดยหน่วยงานทางการ คือเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาทและไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่
ต่ำกว่า 100 ล้านบาท ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561 เคทีซีมิโก้ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 1,046 ล้านบาท และอัตราส่วนเงิน
กองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ร้อยละ 24 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,368 ล้านบาท

3. ธุรกิจการจัดการกองทุน
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนโซลาริส จำกัด)
ดำเนินธุรกิจการจัดการกองทุน โดยบริษัทได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดการกองทุนทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

1. การจัดการกองทุนรวม 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2550 ใบอนุญาตเลขที่
0009 / 2549 โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2550

2. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุ น ส่ ว นบุ ค คล (กองทุ น ส่ ว นบุ ค คล) ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เมื่ อวั น ที่           
14 สิงหาคม 2550 ใบอนุญาตเลขที่ 0008/2550 โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล      
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 
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3. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
ใบอนุญาตเลขที่ 0001/2555 โดยเริ่มประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553
ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทยังไม่มีลูกค้าประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการ

4. การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น       
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550
ใบอนุญาตเลขที่ 0009 / 2550 โดยปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้เริ่มประกอบธุรกิจดังกล่าว

4. 	 ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยพระราชกำหนดบริษัท
บริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

1. การบริหารลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงินอื่น 
แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเน้นไปที่การประนอมหนี้กับลูกหนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและลูกหนี้
เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ที่สุจริตได้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจได้ต่อไป ถึงแม้จะอยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีก็ตาม

2. การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ที่มาของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่ใช้ในการบริหารจัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัดจะจัดหาจากการเข้า
ร่วมประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน เพื่อนำมาบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวให้กลับ
มาเป็นสินทรัพย์ปกติได้ในระยะเวลาอันสั้นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจในที่สุด โดยพิจารณาโอกาส
ความเป็นไปได้ในการประมูลอัตรากำไรที่คาดว่าจะได้รับ ความเป็นไปได้ที่จะเก็บหนี้ได้ แหล่งเงินทุนที่ใช้และสภาพ
คล่องของบริษัทมูลค่าทรัพย์สินรอการขายและมูลค่าหลักประกันที่มีอยู่ของลูกหนี้  เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญของบริษัทประกอบด้วย
1. การดำเนินกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ เป็นกระบวนการที่บริษัทกับลูกหนี้สมัครใจแก้ปัญหาการชำระหนี้สิน
โดยการกำหนดข้อตกลงในการชำระหนี้ขึ้นใหม่  
2. การบริหารทรัพย์สินรอการขาย ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) มีที่มาจากการรับโอนชำระหนี้จากลูกหนี้และการ
บังคับคดีกับหลักประกัน กรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติในเรื่องหนี้กับลูกหนี้ได้ สามารถดำเนินการในรูปการ
จำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไป หรือก่อสร้างโครงการที่สร้างค้างให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพที่ดี
เพิ่มศักยภาพในการขายและมีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนมีเทคนิควิธีการในการหาช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่ม
โอกาสให้ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถขายได้

5.  	ธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัล
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอันได้แก่การเป็นนายหน้าและผู้ค้า
สินทรัพย์ดิจิทัลและการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ในการประกอบธุรกิจลงทุนของบริษัทฯ แต่เดิมนั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
(ชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด ) และได้ร่วมลงทุนร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)     
ในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งบริษัททั้งสองต่างประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงในธุรกิจหลักทรัพย์ ประกอบกับนโยบายการเปิดให้มีการ
แข่งขันเสรีในธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามลำดับ  ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การที่บริษัทฯ จะพึ่งพาเพียงราย
ได้จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เพียงลำพังไม่เป็นไปตามหลักการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนที่ดี บริษัทฯ จึงมี
นโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะเติบโตในอนาคต โดยมุ่งไปที่ผลตอบแทนจากการเพิ่มค่าของเงิน
ลงทุนในบริษัทต่างๆ ในระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมกำหนดนโยบายและกำกับดูแล
การบริหารงานด้วย 
ในปี 2558 บริษัทฯ จึงได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ และต่อมาในปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านการค้า นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือ
เป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งปลีกและส่งเครื่องสำอาง น้ำหอม หัวน้ำหอม วัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางและสารให้กลิ่น
ต่างๆ และฝึกสอนอบรมด้านโยคะ การออกกำลังกาย ตามลำดับ แม้ผลการดำเนินงานโดยรวมที่แสดงในงบการเงิน
ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ จะประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อันแสดงถึงปัจจัยความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ จะ
ต้องมุ่งความสนใจเข้าแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการด้อยค่าในอนาคต ขณะนี้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค
จำกัด อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจสามารถกลับมาประกอบธุรกิจหรือมีกำไรได้อีกครั้ง
โดยมีการทบทวนกลยุทธ์และแผนธุรกิจ รวมถึงการแสวงหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ทันต่อรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและธุรกิจใน
อนาคต โดยได้พิจารณาที่จะประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อหารายได้เข้าบริษัทฯ โดยในปี 2561 บริษัทได้ลงทุนจัดตั้ง
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด เพื่อขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ
และมุ่งสู่การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นธุรกิจแห่งอนาคต   
โดยสรุปแล้ว แม้บริษัทฯ จะเผชิญปัจจัยความเสี่ยงอย่างสำคัญในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาอันส่งผลต่อผลประกอบการ    
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ก็ได้พิจารณาการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว และแสวงหาแนวทางการดำเนินธุรกิจ
ที่เหมาะสม เพื่อทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

26

รายงานประจําปี 2561

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินระยะสั้น
1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถคืน
เงินต้นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และเมื่อผู้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นหยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้ตั๋ว
แลกเงินระยะสั้น (Default) ซึ่งหากผู้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน
ระยะสั้น ผู้ถือตั๋วแลกเงินระยะสั้น เจ้าหนี้อื่นของบริษัทผู้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นจะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นของ
บริษัทผู้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้น อย่างไรก็ดี บริษัทได้เน้นการลงทุนในตั๋วแลกเงินที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อ
เป็นการจำกัดความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นผิดนัดชำระหนี้

2. ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)
ราคาตลาดของตั๋วแลกเงินระยะสั้นนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุ
ของตั๋วแลกเงินระยะสั้น หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของตั๋วแลกเงินระยะสั้น เมื่อผู้ถือตั๋วแลกเงินระยะสั้น
ต้องการขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะสั้น ตั๋วแลกเงินระยะสั้นอาจขายได้ต่ำกว่า
มูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อมา ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนของราคาตั๋วแลกเงินระยะสั้น กล่าวคือ หากอัตรา
ดอกเบี้ยของตลาดสูงขึ้น ราคาตั๋วแลกเงินระยะสั้นจะลดลง ทั้งนี้ โดยทั่วไปราคาของตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุคง
เหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า ตั๋วแลกเงินที่บริษัทลงทุน บริษัทตั้งใจที่จะถือจน
ครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งจะทำให้ได้ผลตอบแทนตามที่กำหนดไว้ โดยไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคา
ในตลาดรอง

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
กรณีผู้ถือตั๋วแลกเงินระยะสั้นประสงค์จะขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตั๋วแลกเงินระยะ
สั้น ผู้ถือตั๋วแลกเงินระยะสั้นอาจไม่สามารถขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการ
ซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ผู้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไม่ได้นำตั๋วแลกเงินระยะสั้น
ไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) หรือตลาดรองใดๆ ผู้ถือตั๋วแลกเงินระยะสั้นสามารถซื้อขายตั๋วแลกเงินระยะ
สั้นได้กับธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้
นอกจากนี้ผู้ถือตั๋วแลกเงินระยะสั้นจะไม่สามารถขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้แต่จะถูกจำกัด
ให้โอนเปลี่ยนมือได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในข้อ
4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบท
นิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

4. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงินระยะสั้น
ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงินระยะสั้น หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตั๋วแลกเงิน
ระยะสั้นมีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตั๋วแลกเงินระยะสั้นได้ ซึ่งกรณีนี้อาจเกิด
ขึ้นเมื่อผู้ออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นไม่สามารถเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นครั้งใหม่ เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ตั๋ว
แลกเงินระยะสั้นที่ออกมาเมื่อครั้งก่อนได้ บริษัทในฐานะผู้ออกตราสารหนี้ได้พิจารณาความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวจึง
ได้จัดเตรียมเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอในรูปเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่าง
รวดเร็วกรณีที่บริษัทจะต้องชำระคืนหนี้นั้นต่อไป
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)
ชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
ER MERRY WAY LP
OCEANWIDE SECURITIES COMPANY LIMITED A/C CLIENT
นายวชิระ ทยานาราพร
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, 
SINGAPORE BRANCH
นายพิมล ศรีวิกรม์
BANK OF SINGAPORE LIMITED
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
นายชัยยุทธ พิทักษ์ธีระธรรม
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
อื่นๆ
รวม

จำนวนหุ้น
100,000,000
60,000,000
48,992,954
34,000,000

%
7.647
4.588
3.746
2.600

31,764,567
31,373,300
27,270,410
27,000,000
26,509,400
22,775,456
898,050,839
1,307,736,926

2.429
2.399
2.085
2.065
2.027
1.742
68.672
100.000

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีผลกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และจะต้อง        
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับการกำหนดของคณะกรรมการบริษัทแต่ละบริษัท และจะต้อง     
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ
ชื่อและชื่อสกุล
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
				
				
			
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
			
			
			
3. นายพินิจ พัวพันธ์*
			
			
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
			
			
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
			
			
6. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
			
			
7. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
			
8. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
			
9. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ
			
นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์
			
*

ตำแหน่ง
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการมีอำนาจจัดการ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการลงทุน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการมีอำนาจจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการมีอำนาจจัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการ

นายพินิจ พัวพันธ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีอำนาจจัดการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน 
ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของ
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับ
การดังกล่าว
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยราย
ละเอียดการมอบอำนาจต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถพิจารณาและอนุมัติให้ทำ
รายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นายพินิจ พัวพันธ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยมีรายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายพินิจ พัวพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ
นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์
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จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
9/9
9/9
9/9
7/9
8/9
8/9
8/9
8/9
9/9
เลขานุการ

2. ผู้บริหาร
1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
				
				
			
2. นายพินิจ พัวพันธ์*
				
			
		 3. หม่อมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ่
		 4. นายชลิต จุฬาจารุวงศ์
5. นายจิรายุ เชื้อแย้ม
				
		 		
		 6. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์
7. นางสาววริศรา อำมฤตโชติ
			

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการมีอำนาจจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการมีอำนาจจัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน 
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงาน Custodian Services Group
เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
ผู้อำนวยการอาวุโส Research Advisory Group
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร

* นายพินิจ พัวพันธ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีอำนาจจัดการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน 
ของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

3. เลขานุการบริษัท
นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (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

Managing Director

Deputy Chief Executive Officer

Risk & Operating
Policies Group

Company Secretary Office

Investment Group
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KYC Committee

Research Advisory
Group

Custodian Services
Group

Finance & Corporate
Strategy

ข้อมูลของ กรรมการ ผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท
  นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ											
ตำแหน่ง
		
		
		
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
		
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
8 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
12 กุมภาพันธ์ 2557 - ปัจจุบัน
14 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
22 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
26 กุมภาพันธ์ 2557 - 21 สิงหาคม 2557
3 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2550 - ปัจจุบัน
ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน
15 มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน
บริษัทอื่นๆ
14 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
31 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
8 สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน
24 มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
ผลงานในอดีต
มีนาคม 2546  - เมษายน 2559
2553 - 2554
2552 - 2554
2550 - 2553

• กรรมการมีอำนาจจัดการ
• ประธานกรรมการ
• ประธานคณะกรรมการลงทุน
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
70 ปี
20 กันยายน 2556
MBA, University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ. 2514)
• Director Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2548)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
7.65%
เป็นบิดาของนายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ
• กรรมการมีอำนาจจัดการ, ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
• กรรมการมีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
• กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
• ประธานกรรมการและกรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัทมั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
•
•
•
•
•
•

กรรมการ บริษัท ซีพีดี แอสเซท จำกัด
กรรมการ บริษัท เอชเอสเอช-สยามเจ้าพระยา โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด
กรรมการ บริษัท บรรทัดทอง จำกัด
กรรมการมีอำนาจ บริษัท นิวคอร์ป จำกัด
กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอเซียกังนัม จำกัด

• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ประธานกรรมการและประธานบริหาร บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)

	

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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  นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา											
ตำแหน่ง
		
		
		
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
		
		
		
		
		
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
22 พฤษภาคม 2550 - ปัจจุบัน
7 มกราคม 2552 - ปัจจุบัน
1 พฤษภาคม 2552 - ปัจจุบัน
29 พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กันยายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
28 พฤษภาคม 2558 - 27 พฤษภาคม 2562
14 มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน
28 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน
บริษัทอื่นๆ
23 พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน
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
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• กรรมการมีอำนาจจัดการ
• รองประธานกรรมการ
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
59 ปี
18 เมษายน 2550
MBA (Finance), Illinois Benedictine College (พ.ศ. 2527)
• Director Certification Program (DCP) (พ.ศ. 2546)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
• Advanced Audit Committee Program (พ.ศ.2560)
• National Directors Conference 2018 (IOD)
• A Lunch talk & Conversation (TDRI)
• Innovation Finance for Future Growth  (ธนาคารแห่งประเทศไทย)
• CEO Networking 2018 (SET)
1.45%
ไม่มี
•
•
•
•

กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด

•
•
•
•

ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
•
•
•
•

สิงหาคม 2552 - มิถุนายน 2561
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

•
•
•
•

รายงานประจําปี 2561

กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Chairman of the Board, Executive Chairman, Thanh Cong Securities J.S.C.
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ประธานกรรมการ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิค แอสเซ็ทส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  นายพินิจ พัวพันธ์* 											
ตำแหน่ง
		
		
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา

• กรรมการมีอำนาจจัดการ
• กรรมการผู้จัดการ 
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
51 ปี
30 มกราคม 2552
• 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 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.11) (2554)
		
• วุฒิบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์  (มส.5) (พ.ศ. 2557) 
		
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
			 องค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI 15) (พ.ศ. 2559)
		
• หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม 
       
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (EEP 3) (พ.ศ. 2560)
		
• Oxford Programme on Negotiation Programme in Bangkok, 
Executive Education and Enrichment Institute (พ.ศ. 2561)
		
• Corporate Governance in Digital Era
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (พ.ศ. 2561)
สัดส่วนการถือหุ้น
0%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
4 มีนาคม 2552 - 31 มกราคม 2562
• กรรมการมีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)  
3 กรกฎาคม 2550 - 31 มกราคม 2562
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
8 พฤศจิกายน 2556 - 31 มกราคม 2562
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
14 กันยายน 2561 - 31 มกราคม 2562
• กรรมการมีอำนาจ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
28 พฤษภาคม 2550 - 8 พฤศจิกายน 2556
• กรรมการคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
22 พฤษภาคม 2550 - 21 ตุลาคม 2551
• กรรมการมีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)  
28 เมษายน 2552 - 17 เมษายน 2560
• กรรมการ  บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด
28 ตุลาคม 2551 - 20 เมษายน 2561
• กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
28 ตุลาคม 2551 - 31 ธันวาคม 2557
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
สิงหาคม 2552 - 29 มีนาคม 2556
• กรรมการ Thanh Cong Securities J.S.C.
2553 - 31 มกราคม 2555
• กรรมการ, BCEL-KT Securities Co., Ltd.
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2545 - ปัจจุบัน
• กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
8 มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
22 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   
23 พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท เงินทุนศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
20 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน
• กรรมการมีอำนาจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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บริษัทอื่นๆ
2545 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
2551 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บริษัท ไอเดียส์ 1606 จำกัด
2556 - ปัจจุบัน
• กรรมการมีอำนาจ บริษัท เวลา ชะอำ เรสซิเดนเซส จำกัด
ปัจจุบัน
• กรรมการมีอำนาจ บริษัท เทลอน โฮลดิ้ง จำกัด 
2557 - ปัจจุบัน
• กรรมการมีอำนาจ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด
* นายพินิจ พัวพันธ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการมีอำนาจ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน ของบริษัทฯ 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

	

  นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน											
ตำแหน่ง
		
		
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
		
		
การอบรม
		
		
		
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน
		
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
20 กันยายน 2556 - 13 พฤศจิกายน 2557
18 มีนาคม 2553 - 19 กันยายน 2556
11 พฤศจิกายน 2553 - 8 พฤศจิกายน 2556
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทอื่นๆ
1 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
1 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน
ผลงานในอดีต
เมษายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2551 - 31 ธันวาคม 2556
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รายงานประจําปี 2561

• กรรมการอิสระ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
60 ปี
26 กุมภาพันธ์ 2553
(เปลี่ยนตำแหน่งจาก กรรมการไม่มีอำนาจ เป็น กรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556)
• Bachelor of Business RMIT University Melb.Australia
• Fellow of the Financial Services Institute of Australasia
• Chartered Director Thai Institute of Directors
• 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) 
0%
ไม่มี
• กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ไม่มี
• 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.

  นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์											
ตำแหน่ง
		
		
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
		
		
		
		
	
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
10 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน
		
9 พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน
10 พฤษภาคม 2555 - 8 พฤษภาคม 2557
10 พฤษภาคม 2555 - 20 กันยายน 2556
มกราคม 2562 - ปัจจุบัน
กุมภาพันธ์ 2560 - ธันวาคม 2561
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทอื่นๆ
กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
เมษายน 2555 - ปัจจุบัน
ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน
		
		
ผลงานในอดีต
มกราคม - มีนาคม 2555
มกราคม 2550 - ธันวาคม 2554
มกราคม 2544 - ธันวาคม 2550

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
67 ปี
27 เมษายน 2555
EAC’s Internal School, Copenhagen
• 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)
• Anti - Bribery and Anti - Corruption (Deloitte AC Forum) (พ.ศ. 2561)
0%
ไม่มี
• กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
ไม่มี
•
•
•
•
•
•

Executive Board Director,  บริษัท เคทีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
Executive Board Director,   ECCO (Vietnam) Co., Ltd.
Vice Chairman บริษัท อีซีซีโอ (ประเทศไทย) จำกัด
Executive Board Director บริษัท เอคโค่ แทนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Executive Board Director, PT ECCO Indonesia
Executive Board Director, PT ECCO Tannery Indonesia

• ที่ปรึกษา บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
• Sr. Executive บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
• Executive Vice President บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

	

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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  นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์										
ตำแหน่ง
		
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
		
การอบรม
		
		
		
		
		
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
6 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน
28 พฤศจิกายน 2561 - 5 กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2561 - 27 พฤศจิกายน 2561
28 พฤษภาคม 2556 - 27 พฤศจิกายน 2561
20 กันยายน 2556 - ปัจจุบัน
3 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มิถุนายน 2553 - ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน
ผลงานในอดีต
พฤษภาคม 2554 - มีนาคม 2557
มิถุนายน 2553 - 2555
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• กรรมการมีอำนาจจัดการ
• กรรมการบรรษัทภิบาล
62 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)
0%
ไม่มี
•
•
•
•
•
•

กรรมการมีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการไม่มีอำนาจจัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด

• ประธานกรรมการ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ตรังผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำกัด (มหาชน)
• Chief Financial Officer บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์										
ตำแหน่ง
		
		
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
8 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน
		
8 พฤศจิกายน 2556 - ปัจจุบัน
มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พฤษภาคม 2536 - ปัจจุบัน
บริษัทอื่นๆ
มกราคม 2532 - ปัจจุบัน
มีนาคม  2550 - ปัจจุบัน
ธันวาคม 2554 - ปัจจุบัน
มกราคม 2555 - ปัจจุบัน
มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน
ผลงานในอดีต
มกราคม 2556 - 3 พฤษภาคม 2559

• กรรมการ
• ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
54 ปี
20 กันยายน 2556
• MBA, University of California at Los Angeles John E. Anderson, U.S.A. (พ.ศ. 2532)
2.40%
ไม่มี
•
•
•
•

กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
กรรมการมีอำนาจ บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด

• ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จำกัด (มหาชน))
• กรรมการ บริษัท เพรสิเด้นท์โฮเต็ล และทาวเวอร์ จำกัด
• นายกสมาคม สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
• ประธานคณะกรรมการอำนวยการ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนศรีวิกรม์ - ศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
• กรรมการบริหาร บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท สโกมาดิ (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

	

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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  ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล											
ตำแหน่ง
		
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
		
		
		
การอบรม
		
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
25 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
28 สิงหาคม 2557 - ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน
16 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
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• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
60 ปี
28 เมษายน 2557
• 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)
• Directors Certification Program (DCP)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) (พ.ศ. 2558)
0%
ไม่มี
• กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ไม่มี
•
•
•
•
•

ประธานกรรมการ บริษัท ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี่ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเงินทุน แอ๊ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท พีเอชเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด
อาจารย์ สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

  นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ											
ตำแหน่ง
		
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
		
		
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
16 พฤษภาคม 2560 -ปัจจุบัน
		
3 ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทอื่นๆ
9 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
16 มีนาคม 2560 -  ปัจจุบัน
13 สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน
8 สิงหาคม 2556 -  ปัจจุบัน
ผลงานในอดีต
เมษายน 2551 - 1 สิงหาคม 2561
พฤษภาคม 2547 - เมษายน 2551
มิถุนายน 2545 - เมษายน 2547
พฤศจิกายน 2543 - พฤษภาคม 2545
มิถุนายน 2543 - กันยายน 2543

	

• กรรมการ
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน
43 ปี
27 เมษายน 2560
• 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)
0%
เป็นบุตรของ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการคณะกรรมการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
ไม่มี
•
•
•
•

กรรมการ  บริษัท เทนฮารุ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท เมนยะ อิตโต (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท ซูชิ อิจิ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท กาสโทรเธค จำกัด

•
•
•
•
•

ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ออพท์เอเซีย แคปิตอล จำกัด
Director, บริษัทแกรนท์ ธอนตัน สเปเชียลิสท์ แอ็ดไวซอรี เซอร์วิส จำกัด
Vice President, Cerberus Thailand LLC
Assistant Manager, Prime Partners Asset Management Pte. Ltd (Singapore)
Associate Intern, Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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  หม่อมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ่										
ตำแหน่ง
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
คุณวุฒิทางการศึกษา
		
การอบรม
      
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
7 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
30 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
1 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทอื่นๆ
พฤษภาคม 2017 - ปัจจุบัน
มีนาคม 2558 - มกราคม 2561
ผลงานในอดีต
มกราคม 2553 - มกราคม 2561    
ปี 2547 - 2553
ปี 2542 - 2557
ปี 2538 - 2542
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• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
49 ปี
7 พฤษภาคม 2561
• Master of Business Administration  
The American University, Washington D.C U.S.A (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2537)    
• Bachelor of Design in Industrial Design 
The University of South Australia, Adelaide, Australia (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2534)
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
13/2016 (English Program) (22 - 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
0.153%
ไม่มี
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการมีอำนาจ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ไม่มี
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (TSFC)
• กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
•
•
•
•

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ช่วยอำนวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

นายชลิต จุฬาจารุวงศ์												
ตำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
		
		
		
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตุลาคม 2547 - ตุลาคม 2556
บริษัทอื่นๆ
ตุลาคม 2556 - พฤศจิกายน 2561
พฤษภาคม 2535 - เมษายน 2547
เมษายน 2531 - พฤษภาคม 2535

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
55 ปี
• บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานธุรกิจด้านหลักทรัพย์และด้านสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
• โครงการผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้
• การกำกับดูแลการปฏิบัติงานประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
• การต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
    0%
    ไม่มี
    ไม่มี
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรีกรุ๊ป จำกัด ( มหาชน )
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกำกับและตรวจสอบ 
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงาน กลต
• ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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  นายจิรายุ เชื้อแย้ม												
ตำแหน่ง
		
		
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
		
การอบรม
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
สิงหาคม 2556 - ปัจจุบัน
		
ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลงานในอดีต
สิงหาคม 2559 - ธันวาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2560 - กันยายน 2561
เมษายน 2557 - ธันวาคม 2559
กันยายน 2552 - กรกฎาคม 2556
กรกฎาคม 2550 - สิงหาคม 2552
พฤษภาคม 2548 - ธันวาคม 2549
เมษายน 2542 - เมษายน 2548
	

• ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน 
• ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงาน Custodian Services
• เลขานุการคณะกรรมการลงทุน
44 ปี
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (พ.ศ. 2560)
0%
ไม่มี
• ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานลงทุน และเลขานุการคณะกรรมการลงทุน 
• ผูอ้ ำนวยการอาวุโส กลุ่มงาน Custodian Services
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการมีอำนาจ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
ไม่มี
• กรรมการมีอำนาจ และกรรมการบริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
• กรรมการมีอำนาจ บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
• กรรมการ บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด
• ผู้จัดการอาวุโส สำนักบริหารการลงทุน บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
• ผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• ผู้จัดการการลงทุน สำนักธุรกิจใหม่ บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท แคปแมกซ์ จำกัด

นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์											
ตำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
		
		
		
		
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2554 - 2558
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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• ผู้อำนวยการอาวุโส  Research Advisory Group
55 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)
0.000001%
ไม่มี
• ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการมีอำนาจ บริษัทบริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
• ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายบริหารกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ไม่มี

  นางสาววริศรา  อำมฤตโชติ											
ตำแหน่ง
		
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
		
		
		
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
		
ตุลาคม 2561-ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลงานในอดีต
เมษายน 2556 - เมษายน 2561
ตุลาคม 2555 - กุมภาพันธ์ 2556
ตุลาคม 2552 - กันยายน 2555
สิงหาคม 2550 - กันยายน 2552
กรกฎาคม 2546 - สิงหาคม 2549
	

• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
• ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและกลยุทธ์องค์กร
36 ปี
• CFA Charterholder (กันยายน 2553)
• Master degree in International Finance, University of Westminster          
(กันยายน 2550)
• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เมษายน 2546)
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ตุลาคม 2549)
0%
ไม่มี
• ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
• ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการเงินและกลยุทธองค์กร 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมีโก้ จำกัด (มหาชน)
• กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
ไม่มี
• ผู้อำนวยการ ฝ่าย Corporate Strategy บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
• ผูจ้ ัดการฝ่ายวิเคราะห์การเงิน บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
• ผูจ้ ัดการอาวุโส ฝ่าย Corporate Finance and Strategy
บริษัท อินโดรามาเวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาการเงินอาวุโส  PricewaterhouseCoopers FAS Ltd.
• ผู้สอบบัญชี PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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  นางพรพิลาศ หาญชาญพานิชย์										
ตำแหน่ง
		
		
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
การอบรม
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
สัดส่วนการถือหุ้น
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ประสบการณ์กลุ่มบริษัท
มกราคม 2559 - ปัจจุบัน
กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน
2544 - มิถุนายน 2557
บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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• เลขานุการบริษัท
• เลขานุการคณะกรรมการ
• ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท
53 ปี
• ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ. 2529)
• 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)
• การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Reporting) (S06) - 
รุ่นที่ 1 (หลักสูตร 2 วัน) จัดโดย ตลท. (พ.ศ. 2560)
• บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร (IOD 
Open House 1/2018) Thai Institute of Directors (2018)
• Exploring the Future of Sustainable Business “MEGATRENDS”(2018)
• หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 2561
• Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard, 
Thai Institute of Directors (2561)
0%
ไม่มี
• เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการ 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อย							
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด)
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
วันที่ 28 มิถุนายน 2549

รายชื่อกรรมการ
นางพรรณี สถาวโรดม
นายสมพร ศศิโรจน์
นายพิชัย หยิ่มใจพูนทรัพย์
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา    
นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการมีอำนาจ และผู้จัดการ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
บริษัทย่อย							

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจประเภทรับซื้อหรือรับโอนทรัพย์สินด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมทั้งหลักประกัน
เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอน รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวกับกิจการตาม
ที่กฎหมายกำหนด
วันที่ 1 ธันวาคม 2558

รายชื่อกรรมการ
นายเลิศศักดิ์ ผลอนันต์
นายสมพร ศศิโรจน์
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายจิรายุ เชื้อแย้ม
นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ, กรรมการมีอำนาจ
กรรมการผู้จัดการ, กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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บริษัทย่อย							
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อันได้แก่การเป็นนายหน้าและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล 
และการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
วันที่ 12 ตุลาคม 2561

รายชื่อกรรมการ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ
นางสาววริศรา อำมฤตโชติ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ, กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2543

รายชื่อกรรมการ
นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
นายวินิต สัมฤทธิ์ปรีชา
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
หม่อมหลวง ทองมกุฎ ทองใหญ่
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
นายธวัช อยู่ยอด
นายเชาว์ อรัญวัฒน์

รายงานประจําปี 2561

						

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ
กรรมการมีอำนาจ, ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการมีอำนาจ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการมีอำนาจ, กรรมการผู้จัดการ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการไม่มีอำนาจ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการไม่มีอำนาจ

บริษัทร่วม							
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท

บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด 
เลขที่ 26/51 อาคารอรกานต์ ชั้น 14 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำหอม
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

รายชื่อกรรมการ
1.    นายพินิจ  พัวพันธ์
2. นายปีเตอร์ อีมิล โรมฮิลด
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4. นายณัฐพัฒน์  เพ็ชรรัตนาภรณ์
5. นายนิพนธ์ รักศรีอักษร
6. นางสาวศันสนีย์ วงศ์วรเศรษฐ
7. นายโหยว เทียน เหว่ย มาร์วิน

ตำแหน่ง
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ 
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการไม่มีอำนาจ
กรรมการไม่มีอำนาจ
กรรมการไม่มีอำนาจ
บริษัทร่วม							

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงาน
ประเภทกิจการ
วันที่จัดตั้งบริษัท

บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
เลขที่ 496-502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ธุรกิจโยคะสตูดิโอ โรงแรม และอาหาร
วันที่ 4 มิถุนายน 2545

รายชื่อกรรมการ
1.   นางสาวเบญจพร การุณกรสกุล
2.   นางสาวจิตติมา การุณกรสกุล
3.   นางสาวอรวรรณ การุณกรสกุล
4.   นายอภิชาติ การุณกรสกุล
5.   นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
6.    นายพิมล ศรีวิกรม์

ตำแหน่ง
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ 
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
กรรมการมีอำนาจ
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4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2561
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก)   กรรมการบริษัทฯ
ชื่อ

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
			
รวม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

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

กรรมการมีอำนาจจัดการ
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการลงทุน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการมีอำนาจจัดการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รองประธานกรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการมีอำนาจจัดการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการคณะกรรมการลงทุน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
โบนัส*
รายเดือนและ
เบี้ยประชุม

1,020,000

355,740

-

-

-

-

480,000

217,760

38,333

10,294

600,000

271,606

525,000

221,126

505,000

204,299

505,000

204,299

585,000
4,258,333

264,876
1,750,000

หมายเหตุ * โบนัสกรรมการ อนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจ่ายในปี 2562
** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ราย ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ (นายพินิจ พัวพันธ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ 
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562)
*** นางพรพรรณ พรประภา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
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(ข) กรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหาร
รูปแบบค่าตอบแทน
เงินเดือนและโบนัส

จำนวนเงินรวม (บาท)
11,487,840

(2) ค่าตอบแทนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ       
เป็นจำนวนเงิน 769,106.80 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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การกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ปฏิบัติตามแนวทางการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดมา โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลสำรวจ
บรรษัทภิบาล ปี 2561 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดหลายส่วน เช่น การเพิ่มช่องทางการเสนอความคิดเห็น
ของผู้ถือหุ้นเสียงส่วนน้อยก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นให้รวดเร็วยิ่งขึ้นหลังการประชุม   
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวทางการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ธนาคารโลก (OECD) โดยมีขอบเขตดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุม     
ตามวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนประชุม และบริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมบนเว็บไซต์    
ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งในแต่ละวาระจะระบุวัตถุประสงค์หรือเหตุผลพร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลทันเวลาและเพียงพอในการตัดสินใจสำหรับการเข้าร่วม
การประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่าน Website ของบริษัทฯ ภายใน
14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมในคราวที่ผ่านมา

สิทธิในการออกเสียง
ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเท่าเทียมกันตามข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นโดยจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่   
ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตาม
และสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล  
นอกจากนี้ ก่อนการประชุมประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฏเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้า โดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และในระหว่าง
การประชุมผู้ถือหุ้น ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับ
บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการและผู้บริหารยังได้มีการพบปะพูดคุย
กับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นกันเอง

สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม
ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้บนพื้นฐานการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้า
ร่วมประชุมได้อย่างสะดวก รวมทั้งมีการจัดสำรองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยใน
ปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลือก
ตั้งเป็นกรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษบน Website ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่   
ผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถ Download เอกสารดังกล่าวได้ล่วงหน้า
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกโดยการส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ
ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดย
การมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย    
1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะอีกด้วย และสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงแบบหนังสือมอบฉันทะเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย
สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งใช้บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  
บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบน Website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น
และจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป ซึ่งรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ จะจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมสำหรับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และกำหนดให้กรรมการทุกคนรวมไป
ถึงผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. การคำนึงถึงบทบาทของของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและ
ความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ คำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลาโดย
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูล
ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
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3.2 ลูกค้า
“ความพึงพอใจของลูกค้า” เป็นนโยบายสำคัญในการให้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มุ่งพัฒนาบริการและ
สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่ได้รับอนุญาตจากทางการนำเสนอต่อลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมบริการทางการเงินและการ
ลงทุน ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหา
ในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อแนะนำ 

3.3 พนักงาน
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกรรมแบบเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ
ซึ่งคณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน โดย
มีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อธำรง
รักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและทุ่มเททำงานให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ    
บริษัทฯ ที่ออกให้พนักงานในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของบริษัทในระยะยาวตาม
โครงการ ESOP (Employee Stock Ownership Plan) (ถ้ามี)
พนักงานทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทฯ จะได้รับการแนะนำ Orientation และได้รับคู่มือพนักงานเพื่อให้
ทราบถึงนโยบายและสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับทราบอย่างชัดเจน ได้แก่ ข้อบังคับการทำงาน หลักเกณฑ์การลางาน
ระเบี ย บวิ นั ย การทำงาน รวมทั้ ง คู่ มื อ สมาชิ ก ประกั น สุ ข ภาพแบบกลุ่ ม การประกั น ชี วิ ต การประกั น สุ ข ภาพ         
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลาพักร้อน เป็นต้น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
รวมไปถึงการดูแลเรื่องสวัสดิภาพให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมหรือจัดให้มีแผนงานดังกล่าว เช่น การเข้า
ร่วมแผนหนีไฟของอาคารเป็นประจำทุกปี การจัดให้มีแผนฉุกเฉินสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ กรณีเกิด
เหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำให้พนักงานไม่สามารถเข้ามาในสถานที่ทำการของบริษัทฯ ได้การจัดให้มีการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับพนักงานที่ทำงานในอาคาร เป็นต้น 
โดยในปี 2561 ไม่มีพนักงานคนใดได้รับอุบัติเหตุหรือมีการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงาน 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานด้วยการส่งเสริมให้พนักงานได้
รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ของธุรกรรม
และกฎระเบียบใหม่ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงานต่อปีจะ
ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 
ในด้านกิจกรรมของกลุ่มพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทฯ อาทิเช่น การร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน การเข้าร่วมประชุม
พัฒนาระบบงานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในองค์กร เช่น กิจกรรมทำบุญบริษัทฯ ประจำปี กิจกรรมสันทนาการนอกสถานที่ ตลอดจนกิจกรรมการกีฬา
เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพอนามัย   
คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการสิทธิ
มนุษยชนในการบริหารจัดการ โดยถือหลักความเท่าเทียมกันตามหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่ออกกฎ
ระเบียบปฏิบัติใดๆโดยเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ แตกต่างกัน ไม่ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่โดยไม่ละเมิดสิทธิด้านแรงงาน ไม่ละเมิดสิทธิทางเพศ
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บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหากับคณะ
กรรมการได้โดยตรงผ่านทางเวปไซต์ของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้รับรายงานหรือ
เรื่องร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนและรายงานต่อองค์กรกำกับดูแล และ/หรือรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีกลไกคุ้มครองผู้รายงานผู้แจ้งเบาะแส และจะจัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะ
ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน โดยเฉพาะการร้องเรียนจากพนักงาน
จะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ

3.4 องค์กรกำกับดูแล, หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ
บริษัทฯ ได้บริหารกิจการและปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ขององค์กรที่กำกับดูแล ได้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วย
งานของรัฐอื่นๆ อาทิเช่น กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
อย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือและประสานงานเป็นอย่างดีกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมเป็น
สมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกรรมการบริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม สัมมนา ที่มี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง การให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ เป็นต้น
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบน
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดห้ามมิให้พนักงานเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินใดโดยมิชอบ
เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ไม่ชอบ หรือผิดจรรยาบรรณ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หรือทำให้เกิดความได้เปรียบที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งไม่เสนอหรือให้ประโยชน์หรือทรัพย์สินแก่บุคคลภายนอกเพื่อให้
บุคคลนั้นกระทำผิดกฏหมายหรือตำแหน่งหน้าที่ของตน 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้บุคลากรของแต่ละ
หน่วยงานมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นที่หลากหลาย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในสอบทานอย่างอิสระเพื่อนำ
ผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำดับ บริษัทฯ ได้ฝึก
อบรม ซักซ้อมความเข้าใจกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้าน
การทุจริตของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ   
ทุจริตคอร์รัปชั่น ประกอบไปด้วยการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบไปยังบุคลากรของ     
บริษัทฯ และบุคคลภายนอก การให้การฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจ ในทุกช่องทางการสื่อสาร การกำหนดระเบียบ
แนวทางปฏิบัติ บทลงโทษ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนกรณีพบการทุจริต
บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ซึ่ง
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อกรรมการตรวจสอบ โดย
บริษัทฯ จะทบทวนผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการที่บริษัทฯ นำมาใช้นั้นได้ออกแบบมาเป็นอย่างดีและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ
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บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ทราบถึงแนวนโยบายและความคาดหวังของบริษัทฯ
ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมาตรการลงโทษกรณีกระทำความผิด
บริษัทฯ มีนโยบายฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก และมีช่องทางที่สามารถใช้ในการร้องเรียน
อย่างเป็นความลับและสนับสนุนให้พนักงานสามารถทราบถึงแนวทางหรือปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

3.5 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง คณะ
กรรมการจึงได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทฯ มีส่วนร่วม
ในการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันต่อสังคมส่วนรวมตามโอกาส รวมทั้งได้ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองของสังคม เมื่อ
ภาครัฐได้ออกกฎหมาย ประกาศมาให้ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้ติดตามและนำมาถือปฏิบัติและกำหนดเป็นนโยบายที่
จะให้บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงินของประเทศไทย 
สำหรับกิจกรรมทางด้านการพัฒนาชุมชน บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมระบบการศึกษาไทยให้
มีคุณภาพ การสนับสนุนการแข่งกีฬาการกุศล การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา การสนับสนุนเงินบริจาคให้
แก่มูลนิธิ โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนและจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่อง
มือทางการแพทย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องโดย
เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนคู่ค้าและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาทั้งภายในและภายนอกสถานที่บริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม
สำหรับด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและหรือธรรมชาติอันเป็นมรดกที่มนุษย์
โลกพึงรักษาไว้ บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีสำนักงานไร้กระดาษเพื่อลดปริมาณกระดาษออกจากการปฏิบัติงานประจำวัน
โดยใช้ระบบไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยในการช่วยลดปริมาณขยะกระดาษและส่วนที่
สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยลดพื้นที่จัดเก็บเอกสารในสำนักงานอีกด้วย บริษัทฯ ได้ให้ความรู้
และฝึกอบรมพนักงานเพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและให้ใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มการประหยัดต้นทุน

3.6 เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง
ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่ดีที่พึงมีต่อ เจ้าหนี้ คู่ค้า และคู่แข่ง โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และประพฤติตามกรอบกติกาและบรรทัดฐานของ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด เช่น ในเรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายการก่อหนี้ที่ไม่สูงเกินกว่า ฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะรองรับได้ การจัดให้มีหลักประกันที่พอเพียงในการประกันหนี้ การบริหาร
งานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในสัญญา
หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดในการชำระคืนหนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะปกปิดสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ การปฏิบัติสำหรับคู่ค้า บริษัทฯ พิจารณาคู่ค้าเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ บริษัทฯ คัดเลือกคู่ค้าที่
มีสินค้าและบริการมีมาตรฐานดี เป็นที่ยอมรับ ไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจหรือทุจริต มีหลัก
เกณฑ์การคัดกรองที่ชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ มีสถานะทางการเงินดี เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่คู่ค้า
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
โดยบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้กระทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เมื่อ
จะมีการนำงานของบุคคลภายนอกมาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมไปถึงการกำหนดนโยบายการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริษัทฯจะมีการ
ตรวจสอบโปรแกรมการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้
โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
ในปี 2561 ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า         
สิ่งแวดล้อม หรือถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายใน
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การกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติที่อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยฝ่ายกำกับ
และตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปเหตุดังกล่าวและรายงานไปยังฝ่ายจัดการ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำผิดดังกล่าวต่อไป
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บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการป้องกันพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของ     
ผู้ร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ได้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
นโยบายในการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการด้วย
การยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อความเจริญก้าวหน้าของกิจการที่ยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมถึงผลประโยชน์ในระยะ
ยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งยังคำนึงถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม และรอบคอบ
บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และยึดถือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกประการ 
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่า การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำผลการ
ประเมินจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนานโยบายต่างๆ ให้มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในการมีสิทธิที่จะทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของของกิจการที่ตนเอง
เข้าไปลงทุนและสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ จึงเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยแจกแจง
แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรวมไปถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการทั้งทางตรงและทาง
อ้อมดังนี้

การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 
			
จำนวนหุ้น
กรรมการ / ผู้บริหาร
31 ธ.ค. 60 เปลี่ยนแปลงในปี 2561
ได้มา จำหน่าย
				
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายพินิจ พัวพันธ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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100,000,000
10,623,600 8,267,523
31,373,300
-

-

31 ธ.ค. 61

สัดส่วน
(ร้อยละ)

100,000,000
18,891,123
31,373,300
-

7.647
1.445
2.399
-

			
จำนวนหุ้น
กรรมการ / ผู้บริหาร
31 ธ.ค. 60 เปลี่ยนแปลงในปี 2561
ได้มา จำหน่าย
7. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. หม่อมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ่
2,000,000
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นายชลิต จุฬาจารุวงศ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายจิรายุ เชื้อแย้ม
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์
17
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14. นางสาววริศรา อำมฤตโชติ
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
-

31 ธ.ค. 61

สัดส่วน
(ร้อยละ)
2,000,000 0.153
17
0.000001
-

สำหรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ได้เปิดเผยไว้ในหมวดนโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจของรายงาน
ฉบับนี้ และบนเวปไซต์ของบริษัทฯ 
ในปี 2561 กรรมการแต่ละท่านได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังปรากฎในหัวข้อ “การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ”

การเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน
โปร่งใส และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานที่เป็นจริง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการ
รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัทฯ และข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผลตรวจสอบงบการเงินงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตรวจสอบร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี    
ของบริษัทฯ ไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดในงบการเงินที่ได้เสนอมาเป็นที่ผิดสังเกต และคำอธิบายของฝ่ายจัดการมี
ความชัดเจน พอเพียง และถูกต้องตามควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในขั้นดี ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
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การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประ
เมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข
โดยในการประเมินนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้
ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาในภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับดี

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับค่า
ตอบแทนในจำนวนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนรวมจะไม่
เกินจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งผ่านการพิจารณาโดยกลั่นกรองอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจ 
ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบ
ด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการประจำปี สำหรับปี 2561 รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน
9,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น 2 เท่า ของกรรมการอื่นๆ
- กรรมการอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 25,000 บาทต่อเดือน
• ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

•
•
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ประธาน
(บาท/ครั้ง)
20,000
30,000
20,000

กรรมการ
(บาท/ครั้ง)
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
15,000
25,000
15,000

โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรโบนัสกรรมการ โดยยึดหลัก
เกณฑ์เช่นเดียวกับการจัดสรรในอดีตที่ผ่านมา
ค่าตอบแทนอื่นๆ/สิทธิประโยชน์อื่นๆ
-ไม่มี-
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงผล
ประกอบการของบริษัทฯ อัตราผลตอบแทนต่อทุน และการแย่งชิงบุคลากรในอุตสาหกรรม
• ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทฯ กำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ รวมไปถึงผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส (ขึ้นกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ
ผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ โดยค่าตอบแทนในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
จำนวนค่าตอบแทนในปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร”

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จะกำหนด
วันประชุมไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเรียก
ประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น 
เลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้
แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้า
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ นอกจากนี้
กรรมการแต่ละท่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา โดยเลขานุการบริษัทจะ
เป็นผู้จดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
บริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมสำหรับให้
กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลการซื้อ-ขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของ    
บริษัทฯ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้งได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหาร พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ถือปฏิบัติมา
ตั้งแต่ปี 2544
รายชื่อกรรมการและจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561 โปรดดูได้จากหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมในปี 2561”

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้       
ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้มีการเสนอข้อมูล
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์ อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน Website ของบริษัทฯ หรือการจัดทำ Press Release เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ทั้งทาง โทรศัพท์ โทรสาร หรือผ่านทาง  Website ของบริษัทฯ
ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ส่วนที่สามารถสอบถามข้อมูลจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งปรากฎใน Website ได้ ดังนี้ 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นในวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ
ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
- คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาทบทวนและอนุมัติเรื่องดังกล่าวในรอบปีบัญชี 2561 ที่ผ่านมา
- มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
- จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการภายนอก เพื่อ
ช่วยดูแลรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน 
- กำหนดให้มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสมกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
- การจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- เป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจ
- การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของ    
บริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
- การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในประเภทและขนาด
รายการ ที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
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รายงานประจําปี 2561

-

แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ
การกำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
การกำหนดนโยบาย กลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
ผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ
การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติและสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญ
การจัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายการข้างต้น 

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ
สำหรับกรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีคู่มือแนะนำธุรกิจ บริการ โครงสร้างองค์กร คณะผู้บริหาร     
ของบริษัทฯ รวมถึงฝ่ายงานที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ
นอกจากนั้น กรรมการทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อันจะเป็นประโยชน์
ต่อมุมมองการบริหารงานด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือสำนักงาน กลต. เป็นผู้จัดและสื่อสารให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอโดยบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า กรรมการ
ควรจะได้อบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
			
			
			
นายพินิจ พัวพันธ์

ชื่อหลักสูตร

•
•
•
•
•

National Directors Conference 2018
A Lunch talk & Conversation
Innovation Finance for Future Growth
CEO Networking 2018
Oxford  Programme on Negotiation
				 Programme in Bangkok
			
• Corporate Governance in Digital Era
นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ • Anti - Bribery & Anti - Corruption 2018

จัดโดย

•
•
•
•
•
•
•

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Executive Education and 			
Enrichment Institute
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
Deloitte AC Forum

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ บริษัทฯ จึงได้จัดทำตารางการประชุม
คณะกรรมการและวาระที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดวางแผนการเข้าร่วมประชุม
ของตนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ และในรอบปีที่ผ่านมา กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็ได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการ
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สำหรับผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
โดยกรรมการส่วนใหญ่มีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี อีกทั้ง
บริษัทฯ ยังมีแนวคิดที่จะกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ควรมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
บริษัทฯ พิจารณาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน     
จะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่     
คณะกรรมการจะได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป รวมทั้งกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระให้ชัดเจนใน
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ว่า ควรมีกำหนดไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกัน

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)
บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่าง
น้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ 
ผลการประเมินการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งประเมินโดยการประเมินตนเองของ     
กรรมการบริษัทฯ ในภาพรวมถือว่าอยู่ในระดับดี

หน้าที่ในการพิจารณาเรื่องที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์
เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายสำหรับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง    
ผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
- กำหนดราคาและเงื่อนไขโดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอก
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด
- เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ในงบการเงินและรายงานประจำปี ในส่วนของรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  
- กำหนดนโยบายและวิธีการกำกับดูแลเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งมีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบาย

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายจริยธรรมธุรกิจและ/หรือ คู่มือจรรยาบรรณ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด และบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ
เช่น การส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น การเปิดเผยการกระทำที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณ
ดังกล่าวไปยังผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และจะจัดให้มีการติดตามการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน
และปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดย
สม่ำเสมอ โดยเฉพาะฝ่ายจัดการและพนักงานจะมี Corporate Governance Manual และ Compliance Manual กำหนด
บทบาทหน้าที่ทางจริยธรรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ลงนามรับทราบและตกลงถือปฏิบัติ ตั้งแต่เริ่มเข้าร่วมงาน ซึ่ง
บริษัทฯ มีการติดตามกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว รวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการว่า บริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดย
คำนึงถึงทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ ไม่ ได้เป็น       
ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไก
การถ่วงดุลที่เหมาะสม   
คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)
จำนวน   2 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) จำนวน   7 ท่าน 
ซึ่งประกอบด้วย
- กรรมการอิสระ (Independent Director)
จำนวน   3 ท่าน
- กรรมการจากภายนอก (Outside Director)
จำนวน   4 ท่าน

- บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 
1. กำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
เพื่อความชัดเจนโปร่งใส บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยดูแลรายงาน
ทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้ง       
มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการเสนอแต่ ง ตั้ ง และเลิ ก จ้ า งผู้ ส อบบั ญ ชี ภายนอกรวมทั้ ง กำหนดค่ า สอบบั ญ ชี เสนอต่ อ        
คณะกรรมการบริษัทโดยคัดเลือกจากกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะได้รับข้อมูล
โดยตรงจากผู้ตรวจสอบภายนอกและฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน และมีการประชุมทุก 3 เดือน หรือเมื่อมี
เหตุการณ์ใดที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วน 

- การรวมหรือแยกตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และมิได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ทั้งนี้ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

- คณะอนุกรรมการ
บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ซึ่งได้แก่ 
• คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee) 
• คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee) 
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee) 
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความ
จำเป็น โดยมีการกำหนดนโยบายและวางกรอบงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นั้น จะประกอบด้วยกรรมการอิสระและ
กรรมการที่เป็นกรรมการภายนอก ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส

- ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในตั้งแต่ระดับโครงสร้างขององค์กร โดยได้แบ่งแยกหน้าที่ของ
ฝ่ายงานที่หารายได้ออกจากฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ปฏิบัติการและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยในระดับฝ่าย
งานนั้นได้กำหนดอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยก
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ตรวจสอบและอนุมัติออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการตรวจสอบระหว่างกันอย่าง
เหมาะสมในทุกระบบ รวมถึงมีระบบรายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ
ด้านการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่
ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม
แนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และ      
พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เพื่อให้ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเต็มที่ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดูแลรับผิดชอบฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และบริหารความเสี่ยงอีกตำแหน่งหนึ่ง อีกทั้งให้มีการจัดประชุมเพื่อรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามระเบียบปฏิบัติของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหาร
งานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือหลักการ
บรรษัทภิบาลของบริษัทฯ แจกจ่ายให้กับกรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือและปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
หลักการบรรษัทภิบาลบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
1. ปรัชญาการทำงานของบริษัทฯ
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ยึดถือหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี 4 ประการ กล่าวคือ ความรับผิด
ชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และ การสร้างคุณค่าในระยะยาว
แก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีปัจจัย ในการบรรลุหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี คือ
ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร ระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติเป็นที่เชื่อถือต่อผู้ที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน
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2. นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ  
3. โครงสร้างของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนที่เหมาะสมและสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อกำกับดูแลและกลั่นกรองงาน 4 คณะ ได้แก่
• คณะกรรมการลงทุน
• คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ เพื่อมาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
รอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติ
แต่งตั้ง ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดย
กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งได้อีก สำหรับวาระของกรรมการเฉพาะเรื่อง
จะเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ  และเงื่อนไขหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะคณะนั้นๆ 
ผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนในรายงานประจำปี
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดมั่น
ในหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และสำนักงาน กลต. โดยจะคัดเลือกฝ่ายจัดการที่เหมาะสม สามารถบริหารงานได้โดยเป็นอิสระ
จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีความเป็นมืออาชีพทางการบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างดี 
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและ
โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือ
งดการออกเสียง  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยมอบหมายคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง     
โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ  ทราบเป็นประจำ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อยอย่างเป็นธรรม
โดยจัดให้ได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส อย่างเท่าเทียมกัน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของ     
ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
ในการจัดประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด  
ในปี 2561 กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด ทั้งนี้
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุม
ทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไว้ ในรายงานประจำปี รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่
กฎหมายกำหนด
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยอาจ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ  
จะส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระพร้อมรายละเอียดความเห็น ให้ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวัน
ประชุม
ในการปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทซึ่งได้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท รายละเอียดประวัติและประสบการณ์ของ
เลขานุการบริษัท อยู่ในหมวดรายละเอียดโดยสังเขปของกรรมการและผู้บริหาร
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
อย่างสม่ำเสมอ
6. นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ กำหนดให้มี Compliance Manual ซึ่งระบุถึงจรรยาบรรณของบริษัทฯ จรรยาบรรณผู้บริหาร และ
จรรยาบรรณพนักงาน โดยยึดถือเป็นระเบียบหลักที่พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น กำหนดมาตรการในการขจัดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้ง ดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนด
ระเบียบการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของฝ่ายงานต่างๆ การซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงานให้มี
ความโปร่งใส
7. นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกำหนด
มาตรการ วิธีการควบคุมภายในให้เหมาะสม และสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานกับระดับความ
เพียงพอของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการประเมิน ติดตาม สนับสนุนให้มีโครงสร้างและ
ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบาย แนวทางและวิธีบริหารความเสี่ยง
อย่างเคร่งครัด
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8. นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกรายการทางธุรกิจ และการจัดทำรายงานทางการบัญชีและการเงินที่ถูกต้อง ทันเวลา
เชื่อถือได้ มีเอกสาร หลักฐานที่ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา โดยเลือกใช้นโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไปตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
อย่างเพียงพอ 
9.  นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ กลต. และ ห้ามบุคคลที่ได้รับทราบหรืออาจรับทราบข้อมูล
ภายในจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทำการซื้อขายหุ้นที่มีข้อมูลภายในข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
รวมทั้งห้าม กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือได้ทราบข้อมูลภายในที่สำคัญจะต้องงด
การซื้อหรือขายหุ้นบริษัทฯ ในบางช่วงเวลา ซึ่งได้กำหนดบทลงโทษให้ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ
กฎหมายแล้วแต่กรณี
10. นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนช่วยเหลือสังคม โดยมีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ในด้านการศึกษา หรือสาธารณะประโยชน์ หรือเมื่อเกิดภัยพิบัติในระดับชาติ
ตามสภาพเหตุการณ์และความเหมาะสมในแต่ละปี

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

ตำแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561		
12/12
12/12
12/12
6/12
12/12
12/12

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

• คณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติการลงทุนและการขายเงินลงทุน โดยอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุนจะสอดคล้องกับสภาวะของตลาดการเงิน และประเภทของการลงทุนในแต่ละตราสารในขณะนั้นๆ     
โดยพิจารณาภาพรวมของอัตราความเสี่ยงตามเกณฑ์ของบริษัทฯ
• คณะกรรมการลงทุนจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทุนซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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2. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit and Risk Management Committee)
ชื่อและชื่อสกุล
1. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
2. ดร. ธนศักดิ์ วหาวิศาล
3. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
นายสมบัติ  วิทยวัตรเจริญ

ตำแหน่ง
ประธาน
  กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561		
3/4
4/4
4/4

กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการบัญชีและการสอบทานงบการเงิน   

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ
บัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจ
สอบและบริหารความเสี่ยงอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็น
เรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล      
โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
3. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และจำนวนบุคลากรของฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
5. มีส่วนร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลงานของผู้อำนวยการ
ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
7. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง      
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย
เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ     
ทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่
กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
11. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ    
บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง รายงานดังกล่าวประกอบ
ด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
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- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
12. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
13. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
14. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้มีการพิจารณา ประเมินผล และ
ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nominating and Compensation Committee)
ชื่อและชื่อสกุล
1. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ
2. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์
3. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

ตำแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2561		
2/2
2/2
2/2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณา ตัดสินใจ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
- ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
- สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง
- อัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม
2. พิจารณา ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี) เพื่อยื่น
ผลการพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ     
ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
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4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee)
			
ชื่อและชื่อสกุล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมล ศรีวิกรม์
2. นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์

ตำแหน่ง					
ประธาน
กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
1. พิจารณาแนวปฏิบัติและหลักการบรรษัทภิบาล ที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสม
2. ทบทวนนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
3. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้ความเห็นและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง
ตามความเหมาะสม
4. เสนอวิธีการประเมินผลการทำงานของกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งร่วมประเมินผลและ
ติดตามแก้ไขปรับปรุงตามผลการประเมิน

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ
		 การคัดเลือกกรรมการอิสระ
ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาหลักเกณฑ์ทั่วๆ ไปเช่นเดียวกับกรรมการอื่น     
เพียงแต่ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับนิยาม ดังนี้
คุณสมบัติกรรมการอิสระ เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้
บริษัทฯ กำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง
2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์
• ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้การบริการทางวิชาชีพ
• ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
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• ระดับนัยที่เข้าข่ายไม่อิสระ
- กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
• ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่
เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
• ลักษณะความสัมพันธ์: กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกร
รมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน
• ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ NTA ของบริษัทฯ
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่าของรายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นใน
ระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
(ข) กรณีที่ลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหาร หรือ Partner ของ
นิติบุคคลนั้น
(ค) กำหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้อง
เปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
(แบบ Filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของ     
บริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่อ
อีกวาระหนึ่ง บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นใน
วาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนิน
กิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาจะกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะนำเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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คุณสมบัติของกรรมการตามหลักการบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารตามนัยมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตราเดียวกัน 
กรรมการบริษัทฯ จะต้องมีจรรยาบรรณที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อผลประโยชน์โดยรวมของผู้มี
ส่วนได้เสียในบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัทฯ มีดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการโดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงตามข้อบังคับ    
ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มว่าเป็นแรงสนันสนุนที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตและความ
สำเร็จของบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้
บริษัทฯ จึงได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการ และตั้งคำถามเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านทาง Website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ถือกำหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้
ไม่เกินกี่แห่ง แต่พิจารณาที่การเข้าร่วมประชุมว่า มีส่วนร่วมในการประชุมมากน้อยเพียงใดเป็นหลัก 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด      
(เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จำกัด) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด และบริษัท        
เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการหรือผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการ บริษัทฯ จึงมีกรรมการ
ของบริษัทฯ ที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยท่านละไม่เกิน 5 แห่ง ตามที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ได้ให้คำแนะนำไว้
กรณีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ บริษัทฯ
กำหนดนโยบายไว้ว่า สามารถกระทำได้หากไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศที่องค์กรกำกับดูแลกำหนด รวมทั้งไม่ก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่ทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง

74

รายงานประจําปี 2561

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ เข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
1)   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด (บริษัทย่อย) 
ลำดับ
1.
2.

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
99.99
0.01

2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด (บริษัทย่อย)
ลำดับ
1.
2.

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
99.99
0.01

3)   บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด (บริษัทย่อย)
ลำดับ
1.
2.

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
99.99
0.01

4) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด (บริษัทร่วม)
ลำดับ
1.
2.
3.

ชื่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
50.00 
49.71 
0.29

5) บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม)
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด
นายนิพนธ์ รักศรีอักษร
Myanmar Personal Care Co. Pte. Ltd.
นายจรินทร์ ศักดิ์ศิร ศิลป์
Mr. Robert Man Fai Li

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
34.50
25.00
18.75
10.50
7.50
3.75

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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6) บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด (บริษัทร่วม)
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อผู้ถือหุ้น
น.ส. เบญจพร การุณกรสกุล
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (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

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะ
พิจารณาจากคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎ
หมายอื่นๆ ประกอบการพิจารณา กรณีบริษัทฯ จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการชุดใดๆ จะพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวกำหนดเช่นเดียวกัน
บริษัทฯ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ใน
บริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดย
บริษัทฯ มอบหมายให้ตัวแทนของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ หรือเป็นผู้บริหาร
ระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยึดหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยพิจารณากำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ อำนาจอนุมัติ
ต่างๆ เพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารมีอำนาจในการปฏิบัติงานที่ทำให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นเสียหาย
บริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ
การทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของ   
บริษัทฯ โดยบริษัทร่วมและบริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นบริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตาม
ปกติ รวมทั้งกรณีที่บริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย จัดให้มีบุคลากรที่มีหน้าที่ที่จะต้องทำงานประสานกันในเรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นอิสระของแต่ละบริษัทเป็นผู้
กำกับดูแลหรือให้ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ
อย่างโปร่งใส
บริษัทฯ มีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น  
1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมในวาระที่มีความสำคัญ
ต่างๆ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 
2. ในทางบริหาร บริษัทฯ กำหนดให้ตัวแทนที่บริษัทฯ ส่งเข้าไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการประชุมคณะ
กรรมการอย่างน้อยไตรมาสละครั้งหรือกรณีที่มีเรื่องใดที่ต้องจัดประชุมเร่งด่วน บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการเพื่อรับทราบและอนุมัติหรือพิจารณาทางแก้ไขปัญหาต่อไป
76

รายงานประจําปี 2561

บริษัทฯ มีข้อตกลงกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทร่วม ข้อตกลงที่มีสาระสำคัญต่อการบริหารงานคือ บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) จะโอนสินทรัพย์
ที่ใช้งานในการดำเนินกิจการและบุคลากรไปยังบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพื่อรองรับภาวะการแข่งขันที่
รุนแรงขึ้นในธุรกิจหลักทรัพย์ จากการเปิดเสรีธุรกิจหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯจะหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราวตามสัญญาที่ระบุว่า ห้ามบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และทั้งสองฝ่ายต่างมีอำนาจในการตั้งตัวแทนของตนเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการหรือ    
ผู้บริหารได้
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯได้มีบทบาทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปโดยถูกต้อง   
ตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ไม่พบกรณีที่บริษัทฯ กระทำการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการแต่อย่างใด

5. 	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและมาตรการต่างๆ กำหนดใน Compliance Manual ระเบียบปฏิบัติงานและหนังสือเวียนอื่นๆ     
ของบริษัทฯ เพื่อป้องกัน บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบใช้ข้อมูล
ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น
นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน มีดังนี้
1. การแบ่งโครงสร้างองค์กร แยกเป็นฝ่ายงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงมีการแบ่งแยกพี้นที่การปฏิบัติงาน
ชัดเจนเป็นสัดส่วน ควบคุมการเข้าออกพี้นที่ในฝ่ายงานที่สำคัญ เพื่อป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น    
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2. หลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ และสามารถกำกับดูแลได้ เช่น
2.1 ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน ที่กำหนดให้พนักงานทุกคน เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ
บริษัทฯ เท่านั้น และเปิดเผยข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทั้งที่มีบัญชีอยู่กับ
บริษัทฯ หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถกำกับดูแลได้
2.2 ระเบียบเรื่องระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อาจ
ล่วงรู้ข้อมูลภายในตามตำแหน่งหน้าที่ อันอาจมีสาระสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยที่ข้อมูลดังกล่าว
ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันสิ้นงวดบัญชี       
จนกว่าบริษัทฯ จะมีการเปิดเผยงบการเงินก่อนสอบทาน/งบการเงินก่อนตรวจสอบ แล้วแต่กรณีต่อสาธารณชน
รวมถึงให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง หรือเปิดเผยและรับรองว่าไม่มีส่วนได้เสีย เมื่อมีวาระที่ต้องพิจารณา
อนุมัติการทำธุรกรรมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อลูกค้าและบุคคลทั่วไป
2.3 การกำกับดูแลเรื่องการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การตลาด โดยกำหนดให้
เจ้าหน้าที่การตลาดที่มีส่วนได้เสีย ต้องเปิดเผยข้อมูลของตน ก่อนชักชวนลูกค้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น
รวมถึงมีข้อความแสดงถึงการมีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไว้ในบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามประกาศของ
กลต. ให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.4 การกำกับดูแลมิให้บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จองซื้อหลักทรัพย์ที่บริษัทร่วม เป็นผู้จัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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3. มีการกำหนดระเบียบเรื่อง Watch List, Restricted List และ Research List เพื่อป้องกันคณะกรรมการลงทุนของ   
บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานที่อาจทราบข้อมูลภายในจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงาน ซื้อขายหลักทรัพย์
ที่มีอยู่ในรายงานข้างต้น ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือเพื่อบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเผยแพร่    
สู่สาธารณชน เพื่อความเป็นธรรมกับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
อย่างไรก็ดีในเดือนพฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้โอนย้ายธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงทรัพย์สิน
และบุคลากรที่สำคัญและเกี่ยวข้องเกือบทั้งหมดไปที่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงตามแผน
ร่วมมือกันทางธุรกิจของบริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้หยุดการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราว จากสาเหตุดังกล่าวบริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทใหม่ เพื่อให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม ดังนั้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการดูแล
เรื่องการใช้ข้อมูลภายในจึงถูกปรับเปลี่ยนไปตามโครงสร้างใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงไว้ซึ่งหลักการสำคัญต่างๆ
ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

6. 	 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด และบริษัท บริหารสินทรัพย์
ลุมพินี จำกัด จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในรอบปี
บัญชี 2561 เป็นจำนวนเงิน 960,000 บาท 440,000 บาท และ 150,000 บาทตามลำดับ

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
- ไม่มี -

7. 	 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่นๆ
บริษัทฯในฐานะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
และเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับกิจการที่ดีอันเป็นการยกระดับมาตรฐานของบริษัทหลักทรัพย์ในเรื่องอื่นๆ ดังต่อไปนี้
1) การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์รวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ในทางวิชาการต่างๆ
กฎ เกณฑ์ กฎระเบียบ การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาด้านกฎหมาย กฏระเบียบต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรกำกับดูแล
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้งใน
ระหว่างผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลัก ทรัพย์และองค์กรกำกับดูแล
2) การจัดให้ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์เข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตาม      
กฎเกณฑ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอบรมความรู้ดังกล่าว (Refresher Course)
ทุกสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครั้งแรก ซึ่งผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์ของ
บริษัทได้เข้าร่วมการอบรมความรู้ดังกล่าวแล้วในวันที่ 5, 6 และ 8 กันยายน 2560
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม   
ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค คู่ค้า อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตระหนักในความสำคัญ
ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ในส่วนของพนักงานนั้น บริษัทฯ ดูแลพนักงานโดยยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพ
อย่างเป็นสุข มีการพัฒนาทักษะความสามารถในการประกอบอาชีพโดยการจัดหลักสูตรอบรมตลอดทั้งปี มีการสนับสนุนเงินใน
รูปแบบของเงินช่วยเหลือเงินออม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี    
การประกันสุขภาพ ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท       
โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่วมมือ
กับองค์กรต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือสังคมและชุมชนทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยในปี 2561 มีการ
ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
บริษัทฯ มุ่งมั่นทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ให้เข้าถึงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นให้เกิดการกระจายทางการศึกษาเพื่อลดช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคม
เมืองกับสังคมชนบท สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม เช่น การอนุรักษ์และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง โดย บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนดังนี้
1.1 การปรับปรุงอาคารเรียนเก่าเป็นห้องปฏิบัติการฝึกอาชีพ โรงเรียนบ้านคลองโยง จังหวัดนครปฐม
จากการที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้สำรวจพบว่า ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโยง อำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และนักเรียนมีเป้าหมายต้องการประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยง
ตนเองและครอบครัว เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว สมาคมฯ จึงริเริ่มโครงการปรับปรุงอาคารเรียนเก่าเป็นห้อง
ปฏิบัติการฝึกอาชีพ จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องตัดเย็บ ห้องคหกรรม และห้องเสริมสวย  บริษัทฯ เห็นถึงประโยชน์
ในการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน จึงร่วมมือกับสมาคมฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อการสอนและ
ครุภัณฑ์สำหรับห้องตัดเย็บ ได้แก่ จักรเย็บผ้าและอุปกรณ์อื่นๆ เช่น หุ่น กรรไกร สายวัด เข็ม ด้าย เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะสู่การประกอบอาชีพ รวมถึงผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดหารายได้ระหว่าง
เรียนเพื่อเป็นทุนในการศึกษาต่อ หรือเพื่อประกอบอาชีพอิสระเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว

ส่งมอบจักรเย็บผ้า

ห้องเย็บผ้า

ห้องคหกรรม

ห้องเสริมสวย
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1.2 การจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง (ศศช.) บ้านมอตะหลั่ว จังหวัดตาก
ศศช.บ้านมอตะหลั่ว ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ก่อตั้งขึ้นจากโครงการพื้นที่เรียนรู้ชุมชนพื้นที่สูงตาม
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้นักเรียนและชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงให้สามารถอ่านออก เขียนภาษาไทยได้ และใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ศศช.บ้านมอตะหลั่ว เดิมมีอาคารจำนวน 2 หลัง แบ่งเป็นอาคารเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 4 และ
อาคารที่ใช้เป็นโรงอาหาร  

อาคารเรียนหลังที่ 1 ศศช.บ้านมอตะหลั่ว อ.อุ้มผาง จ.ตาก

	

ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่า อาคารเรียนเพียงอาคารเดียวไม่เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
นักเรียนระดับอนุบาล จำเป็นต้องมีการฝึกพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ทั้งกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมในอาคาร
เรียน รวมถึงการนอนช่วงกลางวัน บริษัทฯ จึงมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก เพื่อใช้
เป็นที่เรียนและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล

ก่อนสร้างอาคาร

อาคารเรียนเด็กเล็ก (หลังสร้าง)

กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเล็ก
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พิธีส่งมอบอาคารเรียน 11 ส.ค. 2561

1.3 โครงการสานฝันเพื่อปันน้อง โรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนในโครงการสานฝันเพื่อปันน้อง ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มจิตอาสาอิสระ ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน บริษัทฯ ได้มอบเงินสมทบเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
อุปกรณ์กีฬา และเครื่องแต่งกายให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น จังหวัดอุทัยธานี โดยมีจิตอาสาร่วมกิจกรรม
สันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ด้วย

จิตอาสาร่วมกิจกรรมสันทนาการและมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เด็กนักเรียน รร.บ้านใหม่ร่มเย็น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม จังหวัดอุทัยธานี เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมและไม่ปลอดภัยในการใช้งาน

สภาพก่อนปรับปรุง

สภาพหลังการปรับปรุง

1.4 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) มีที่มาจากนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติในระยะ 20 ปีของรัฐบาล โดยมีหลักการสำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนาการศึกษา
ผลักดันให้เกิดการบริหารโรงเรียนในแนวทางใหม่ ที่จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการภายใต้การดูแลของมูลนิธิมีชัยวีระไวยทยะ และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป เป็นระยะ
เวลา 3 ปี
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บริษัทฯ ร่วมมือกับมูลนิธิมีชัยวีระไวยทยะ ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
1.5 โรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนมีชัยพัฒนาหรือโรงเรียนไม้ไผ่เป็นโรงเรียนทางเลือกระดับมัธยมศึกษาที่ ดร.มีชัย วีระไวทยะ ประธาน
มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 โรงเรียนมุ่งสร้าง
นักธุรกิจเพื่อสังคมและนักพัฒนาชุมชนโดยสร้างคนดีที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางธุรกิจโดยอาศัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัยมีจิตสาธารณะ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวอย่างโรงเรียนด้านการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ความ
สำคัญระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัว และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีพของนักเรียนและชุมชน บริษัทฯ จึงร่วม
สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนต่อไป  

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ โดย
บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
2.1 กิจกรรมงานวันขึ้นปี ใหม่และงานวันเด็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม และของขวัญในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ให้กับศูนย์การ
ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียนที่มี
ความพิการทางด้านสติปัญญา และส่งเสริมให้ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้
บริการแก่คนพิการทางสติปัญญา

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 12 ม.ค. 2561
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2.2 โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ มูลนิธิคนพิการไทย
บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คันให้แก่เด็กพิการในวัยเรียนไว้ใช้ในสถาน
ศึกษา และเด็กพิการผู้ยากไร้เพื่อประกอบกิจวัตรประจำวัน และใช้ในการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพ
2.3 การสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเพื่อนำไปใช้ทำประโยชน์ต่างๆ และบริจาคสิ่งของให้กับ       
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้แก่
- การซื้อสลากกาชาดจากสภาสังคมสงเคราะห์และกระทรวงการคลัง ซึ่งรายได้จะถูกนำไปใช้ ในการดำเนิน
ภารกิจของสภากาชาดไทยและกิจการสาธารณประโยชน์ต่างๆ
- การบริจาคกระเป๋านักเรียนให้เด็กๆ ที่อยู่ห่างไกล ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
- การระดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสปป.ลาว จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก

3. การส่งเสริมด้านการแพทย์
บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทางการแพทย์ การช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาส     
ในการรักษาที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างทั่วถึง ในปี 2561 บริษัทได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
3.1 โครงการสุขศาลาบ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
โครงการสุขศาลาบ้านยูไนท์ โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ริเริ่มจากกลุ่มจิตอาสาอิสระ
‘เติมฝันปันยิ้ม’ ได้ลงสำรวจพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร มีความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล และเล็ง
เห็นความจำเป็นในการสร้างสุขศาลาที่เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เดินทางลำบาก
และใช้เวลานาน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตก่อนได้รับการรักษา บริษัทฯ จึงเข้าร่วมโครงการตั้งแต่
ปลายปี 2560 โดยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นจุดพักสำหรับการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และเป็นสถานที่ให้ญาติผู้ป่วยพักระหว่างรอคนไข้เข้ารับการรักษา และใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ของสุขศาลา		

ความทุรกันดารและระยะทางที่ห่างไกล เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชน
	

บ้านยูไนท์ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ชาวบ้านมีฐานะยากจน
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นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการก่อสร้างอาคารสุขศาลาเพื่อใช้เป็นสถานที่
สำหรับการรักษาผู้ป่วย และเป็นเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีบุคลากรทางการแพทย์และ    
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาประจำเพื่อให้บริการตรวจรักษาชาวบ้าน หรือให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับ
ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ห่างไกล ก่อนส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอุ้มผางในอำเภอเมือง

		

ระหว่างการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารสุขศาลาบ้านยูไนท์ คาดว่าจะเสร็จในปี 2562

3.2 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย อำเภอ     
ด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า และตู้อบลำเลียงสำหรับเด็กทารกแรกเกิด
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและช่วยชีวิตอย่างทันท่วงที

พิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

ตู้อบลำเลียงสำหรับเด็กทารกแรกเกิด

3.3 โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นศูนย์รับส่งต่อทางตาของ
กระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่เขตจังหวัดสุพรรณบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งยังเป็นหน่วยผ่าตัดต้อกระจก
เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาสายตาในถิ่นทุรกันดารเป็นระยะเวลามากกว่า
13 ปี มีผู้เข้ารับการรักษาจำนวนมากเฉลี่ยวันละ 500 ราย ขณะที่ทางศูนย์ฯ มีข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีห้องตรวจเพียง
7 ห้อง และห้องผ่าตัดเพียง 2 ห้อง ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องรอรับบริการเป็นระยะเวลานานในแต่ละวัน ทำให้มูลนิธิ
บ้านแพ้วริเริ่มโครงการระดมทุนจากภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วขึ้นให้เป็นศูนย์
รวมความเชี่ยวชาญทางจักษุ ทั้งด้านการให้การรักษา ด้านวิชาการและการวิจัย โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐ  
มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 บริษัทฯ เห็นความจำเป็นในการพัฒนาและการให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่
มีปัญหาด้านการมองเห็น ให้มีโอกาสได้รับบริการจากโรงพยาบาลด้วยความสะดวกรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น จึงร่วม
สมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าว
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4. การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี
บริษัทได้ร่วมทำบุญในงานทอดกฐินพระราชทาน งานทอดผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น ธนาคารกรุงไทย
จำกัด (มหาชน) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น

5. การส่งเสริมกีฬา
บริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรเล่นกีฬา ส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถให้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ไปร่วมแข่งขันกีฬา
ระหว่างกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ การแข่งขันกีฬาที่จัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล Singha Broker Cup     
การแข่งขันแบดมินตัน Broker Badminton Championship และการแข่งขันปิงปอง SET-Broker Table Tennis
Championship ซึ่งการแข่งขันกีฬาต่างๆ ดังกล่าว เป็นการจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกลุ่ม
ธุรกิจหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ได้แก่บริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ สมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทย บริษัทสมาชิกชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมตราสารหนี้ไทย ชมรมนักข่าวและ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสามัคคี
ระหว่างพนักงาน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานด้วย

Singha Broker Cup

Broker Badminton
Championship 2018

SET-Broker Table Tennis
Championship 2018
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับงวดหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง
โดยเป็นการประชุมร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึง      
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การหารือรับฟังคำชี้แจงและเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาการป้องกันการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืน
ข้อกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณา จากข้อมูลที่ได้รับ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะกรรมการ
ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อ
มั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎ
ในรายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือผู้สอบบัญชี
-ไม่มี- 

3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
นายสมบัติ วิทยวัตรเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตั้งแต่พฤศจิกายน 2556 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนอย่างรอบคอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
การทำงานที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว  
อย่างไรก็ดี นายชลิต จุฬาจารุวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นายชลิต จุฬาจารุวงศ์
ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยการนำเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 
อนึ่ง การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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1) บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
อินโนเทค จำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ
นายจิรายุ เชื้อแย้ม
2) บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ
นายจิรายุ เชื้อแย้ม และ
นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
/ความสัมพันธ์

1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ
4.23

0.26

-  ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน

-  รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน

0.26

6.16

0.25

0.18

- ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 22,050 บาทต่อเดือน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2562

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
				

0.03
0.31 -  ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 0.2 ต่อปี
   
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
-  ตามอัตราทีต่ กลงกันตามสัญญา

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

-  ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลค้างจ่าย
-  รายจ่ายค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ลักษณะรายการ

รายการระหว่างกันของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นรายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามลักษณะของธุรกิจ โดยการคิดราคาและอัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราทั่วไปเช่นเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไปหรือบุคคลภายนอกอื่นดังที่ได้เปิดเผยในตารางรายการระหว่างกัน ดังต่อไปนี้

รายการระหว่างกัน
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-  เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย์
-  ค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลค้างจ่าย
-  เจ้าหนี้อื่น
-  เงินปันผลรับ
-  รายได้ค่าบริการงานวิจัย
-  รายจ่ายค่าบริการ

ลักษณะรายการ

4) บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด - ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
(บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)     
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ และ
นายพินิจ พัวพันธ์
5)  บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด
-  ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
     (เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ จนถึง
     วันที่ 13 ธันวาคม 2559)
     มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ
     นายจิรายุ เชื้อแย้ม

					
-  รายจ่ายค่าธรรมเนียมอื่น
-  รายจ่ายค่าบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

3)  บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
(บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ,
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ
หม่อมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ่

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
/ความสัมพันธ์

1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)
3.19
0.35
3.00
4.41

9.79
0.61
137.82
3.00
3.63
   

-  ตามมูลค่าเงินฝาก

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.71

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
				

-

-

0.54

-  ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.70
บริษัทขายหุ้นสามัญของ
บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด
ทั้งหมดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

-  ตามมูลค่าค้างชำระจริง
-  ปี 2559 : จำนวนหุ้นละ 0.17 บาท
-  ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาทต่อเดือน
-  ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 เป็น 197,500 บาทต่อเดือน
   
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็น 407,500 บาทต่อเดือน
   
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็น 288,900 บาทต่อเดือน
   
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็น 310,300 บาทต่อเดือนและ
				 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป 51,360 บาทต่อเดือน	
1.80 2.25
1.17 -  ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
0.64
-  ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 1.00-1.25 ต่อปี
   
ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
6.30 2.85
-  ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 46
และถือหุ้นร้อยละ 34.50
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561
เป็นต้นไป

4.99
0.10
0.18
3.00
2.17

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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ลักษณะรายการ

ลักษณะรายการ
98.83
57.26
25.00
-

ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ลงทุนในอัตราร้อยละ 100

- ลงทุนในอัตราร้อยละ 100
- จำนวน 8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.35 บาท

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
				

1.69 -  ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
0.80 -  ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา ตั้งแต่เดือน
   
มิถุนายน 2557 เป็น 66,600 บาทต่อเดือน
0.01 -  ตามอัตราทีต่ กลงกันตามสัญญา

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

1)  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
- เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
55.52
อินโนเทค จำกัด
- ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่ม
82.80
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
- ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ่ายล่วงหน้า
20.00
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
- เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
54.37
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ - ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
160.00 430.00
นายจิรายุ เชื้อแย้ม
- ไถ่ถอนในตั๋วแลกเงิน
240.00 350.00
2)  บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด - เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
25.00 25.00
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ
นายจิรายุ เชื้อแย้ม และ
นายธีรภัทร เมธานุเคราะห์
						

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
/ความสัมพันธ์

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน 

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
				

27.15 -  ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

6) บริษัท พระโขนงแลนด์  จำกัด
- ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
(บริษัทที่มีการควบคุมร่วมกัน)
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ
คือ นายวรฐ วนการโกวิท
7)  รายการระหว่างบริษัท หลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุนจ่าย
จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัดและ
- ค่าบริการจัดการ
0.80 0.80
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้  จำกัด
(บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ
- ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์
0.03
บริษัทฯ ในปัจจุบัน)
						

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
/ความสัมพันธ์

1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ (ต่อ)
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บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
/ความสัมพันธ์
3) บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ,
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา,
นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์,
นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ
นางสาววริศรา อำมฤตโชติ
4) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้  จำกัด
(บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ,
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ
หม่อมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ่
5) บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
     (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)     
     มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
     นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ และ
     นายพินิจ พัวพันธ์
6)  บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
     (บริษัทร่วมของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)     
     มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
     นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
     นายพิมล ศรีวิกรม์

ลักษณะรายการ

13.80
52.23 52.26
133.67 80.84
133.70 57.15
217.80 217.80

-  เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
-  ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
-  ไถ่ถอนในตั๋วแลกเงิน
-  เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

13.80
-

-

-  ลงทุนในอัตราร้อยละ 46 และร้อยละ 34.50
ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
-  ตามมูลค่าเงินลงทุน
-  ตามมูลค่าเงินลงทุน
-  ตามมูลค่าเงินลงทุน
-  ลงทุนในอัตราร้อยละ 30

-  ตามมูลค่าเงินลงทุน
-  ตามมูลค่าเงินลงทุน

   
-  เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

-

156.05
46.00

-  ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
-  ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

-

1,244.10 1,244.10 1,244.10 -  ลงทุนในอัตราร้อยละ 49.71
97.57
- -  ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

เริ่มการลงทุนตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม 2561

มูลค่า (ล้านบาท)
ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
				
25.00
- -  ลงทุนในอัตราร้อยละ 100
เริ่มการลงทุนตั้งแต่วันที่
12 ตุลาคม 2561

-  เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
-  เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล

-  เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน (ต่อ)
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-  เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

ลักษณะรายการ
-

85.32

281.82 -  ตามมูลค่าเงินลงทุน

53.49 -  ตามมูลค่าเงินลงทุน

490.33 -  ตามมูลค่าเงินลงทุน
969.13 -  ตามมูลค่าเงินลงทุน

35.04 -  ตามมูลค่าเงินลงทุน
52.77 -  ตามมูลค่าเงินลงทุน

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.88
บริษัทขายหุ้นสามัญของ
Thanh Cong Securities
Joint Stock Company ทั้งหมด
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
บริษัทถือหุ้นร้อยละ 18.70
บริษัทขายหุ้นสามัญของบริษัท
บีคอน ออฟชอร์ จำกัด ทั้งหมด
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
				

104.80 -  ลงทุน 6,796,500 หุ้น ราคาหุ้นละ VND 11,500

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

8) บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด
-  ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
(เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ จนถึง
-  ไถ่ถอนในตั๋วแลกเงิน
วันที่ 13 ธันวาคม 2559)
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ
นายจิรายุ เชื้อแย้ม
9) บริษัท พระโขนงแลนด์  จำกัด
-  ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
(บริษัทที่มีการควบคุมร่วมกัน)
-  ไถ่ถอนในตั๋วแลกเงิน
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการ คือ
นายวรฐ วนการโกวิท
10) KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
-  เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์
48.77
(บริษัทที่มีการลงทุนโดยบริษัท
หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด)
มีตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมิโก้ จำกัดเป็นกรรมการ
11) บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) -  เงินลงทุนในหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิ 107.76 214.63
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
   
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
						

7)  Thanh Cong Securities
Joint Stock Company
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
/ความสัมพันธ์

2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน (ต่อ)
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ลักษณะรายการ

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
/ความสัมพันธ์
- ไม่มีรายการ -

ลักษณะรายการ

4. สัญญาการจัดการหรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ
มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

-

มูลค่า (ล้านบาท)
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559

1)  บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
-  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
19.00
อินโนเทค จำกัด
-  ดอกเบี้ยค้างรับ
0.34
(บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน)
-  ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
0.35
มีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ
นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา และ
มีตัวแทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการคือ
นายจิรายุ เชื้อแย้ม
						

บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
/ความสัมพันธ์

3. การให้กู้ยืม

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
				

-  ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี
-  ตามมูลค่าค้างชำระจริง
-  ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ราคา / อัตราค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
				

ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของกรรมการตรวจสอบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการระหว่างกัน
1. รายการซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ
2. รายการซื้อ/ขายทรัพย์สิน/เงินลงทุน
3. การให้กู้ยืม
4. สัญญาการจัดการหรือสัญญาการให้ความช่วยเหลือ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ
ของธุรกิจ โดยมีราคาเป็นไปตามราคาตลาด
มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามแนวทางการค้าปกติ
ของธุรกิจและราคาไม่ทำให้บริษัทฯ เสียประโยชน์
มีความเป็นธรรม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจ 
และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
-  ไม่มีรายการ -

มาตรการในการทำรายการระหว่างกันและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดย ก.ล.ต.
เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่ปรึกษาการลงทุนเพียงอย่างเดียวโดยหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทอื่น แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันจะเป็นรายการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อย, การลงทุนในบริษัท
ย่อย, การใช้บริการจากบริษัทร่วม การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทร่วม หรือเกี่ยวกับการบริการ
เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจปกติ โดยกลุ่มผู้เกี่ยวโยงในการทำรายการระหว่างกันจะเป็นดังรายชื่อที่เปิดเผยข้างต้น

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวมของผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
จำนวน 195.83 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีกำไรสุทธิ 9.87 ล้านบาท ผลการ     
ดำเนินงานลดลงจำนวน 205.70 ล้านบาท เนื่องจาก 
รายได้รวมที่ลดลงโดยหลักมาจากผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน จากขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์หนึ่งจำนวน 123.12 ล้านบาท ซึ่งเป็นขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด
(Mark to market) อันเนื่องมาจากราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ปรับลดลงมาก ในขณะที่ในปี 2560 บริษัทมีการ
บั น ทึ ก กำไรพิ เ ศษจากการเปลี่ ย นประเภทเงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วจำนวน 180.56 ล้ า นบาท นอกจากนี้          
ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินที่ลดลงเป็นผลมาจากการขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh
Cong Securities Joint Stock ที่บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเต็มจำนวนแล้ว และบันทึกรายการโอนกลับทำให้     
ค่าใช้จ่ายรวมลดลง รวมถึงบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 49.83 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
44.81 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 21.40 ล้านบาทโดยหลักมา
จากรายได้ที่ลดลงจากกำไรจากเครื่องมือทางการเงิน อันเป็นผลมาจากการปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to market)
ของเงินลงทุนของบริษัท และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงานและส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมอื่นรวม 28.43 ล้านบาท
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมลดลง 217.18 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์
Thanh Cong Securities Joint Stock ในขณะที่ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติจากการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า    
เงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งบริษัทย่อยได้ลงทุนในบริษัท ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 105.00 ล้านบาท นอกจากนี้
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานปกติของบริษัท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจากการหยุดดำเนินการชั่วคราวของบริษัทย่อย
ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561
ภายหลังจากที่บริษัทฯ โอนธุรกิจหลักทรัพย์ไปดำเนินการภายใต้ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ตั้งแต่พฤษภาคม 2552
เป็นต้นมา ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะอิงจากผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด        
โดยบริษัทฯ จะรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.71
นอกจากธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทยังมีธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
	
อินโนเทค จำกัด ที่เป็นบริษัทย่อย และธุรกิจการลงทุนอื่นๆ และการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์
• ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นปี 2561 ปิดที่ระดับ 1,563.88 จุด ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งปิดที่ระดับ 1,753.71 จุด
• มูลค่าตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ลดลงจาก 17,926 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2560
เป็น 16,219 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2561  (ลดลงร้อยละ  10) 
• ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เพิ่มขึ้นจาก 50.11
พันล้านบาท ในปี 2560 เป็น 57.67 พันล้านบาท ในปี 2561 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 15) 
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• ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉลี่ยต่อวันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจาก 323,732
สัญญาในปี 2560 เป็น 426,213 สัญญา ในปี 2561 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 32)
สำหรับปี 2561 ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เท่ากับ  
ร้อยละ 2.07 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอันดับที่ 23 (ตามการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ไม่รวมมูลค่าการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ - Proprietary Trading) และสำหรับตลาดอนุพันธ์มีส่วนแบ่งตลาด
สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัดเท่ากับร้อยละ 1.75 มีปริมาณการ
ซื้อขายเป็นอันดับที่ 20 
โดยในปี 2560 ส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เท่ากับ      
ร้อยละ 2.27 มีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอันดับที่ 22 (ตามการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ไม่รวมมูลค่าการซื้อขายของบริษัทหลักทรัพย์ - Proprietary Trading) และสำหรับตลาดอนุพันธ์ มีส่วนแบ่งตลาด
สำหรับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใต้บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัดเท่ากับร้อยละ 2.63 มีปริมาณการ
ซื้อขายเป็นอันดับที่ 14
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด มีปริมาณลูกค้ารวมเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ร้อยละ 6 โดยฐาน
ลูกค้าจากเครือข่ายของธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยี Fintech มาใช้
ขับเคลื่อนธุรกิจและเสริมศักยภาพการแข่งขัน โดยปี 2561 บริษัทได้พัฒนาต่อยอด eZySmart Application ให้สามารถ
ส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ และสร้างพอร์ตออมหุ้นแบบ DCA และเสริมการให้บริการลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวม     
ส่วนบุคคล หรือ Private Fund สามารถติดตามผลการดำเนินงานกองทุนของตนเองผ่านแอปนี้ได้เช่นกัน และล่าสุด
บริษัทยังพัฒนา WealthMe Application ซึ่งเป็นแอปสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สนใจการลงทุน
สามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตนเองผ่านมือถือ และไม่ต้องยื่นเอกสาร นอกจากนี้ยังได้จัดทำเว็บไซต์ www.ktzmico.com    
รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการข้อมูลการลงทุน และโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ บนเว็บไซต์     
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งลูกค้าสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นในทุกอุปกรณ์สื่อสาร 
ส่วนธุรกรรม Block Trade เป็นอีกหนึ่งบริการด้านการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ ที่บริษัทเปิดให้บริการเป็นคู่สัญญาซื้อ
ขายทั้งขา Short และ Long แก่ลูกค้าที่ต้องการทำธุรกรรมนี้ และบริษัทได้รับมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินตราต่าง
ประเทศ จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประกาศผ่อนคลายการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ที่เปิดทางให้บริษัท
หลักทรัพย์สามารถซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้กับลูกค้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ และนับเป็นครั้ง
แรกที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบใบอนุญาตนี้แก่บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และได้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หลายประเภท
เช่นหุ้นสามัญ หุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด         
ได้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์โดยมีมูลค่าการจัดจำหน่ายทั้งสิ้น 8,299 ล้านบาท
ได้รับค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย 87.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีมูลค่าการ       
จัดจำหน่าย 7,368 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย 82.12 ล้านบาท
ในปี 2560 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ได้มีการขยายธุรกิจหลักทรัพย์ไปยังประเทศเมียนมาร์โดยร่วมทุนกับ
บริษัท Myanmar Ruby Hill Finance ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศเมียนมาร์ จัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd. (“KTzRH”) โดยเป็นโบรกเกอร์ไทยเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ประเทศเมียนมาร์ และมีศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการ    
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แก่บริษัทที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (YSX) KTzRH ได้เริ่มเปิดให้
บริการแก่ลูกค้าเมื่อ 25 มีนาคม 2559
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บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด มีผลประกอบการขาดทุนเป็นปีแรกในปี 2561 นี้ แม้มูลค่าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าก็ตาม แต่การแข่งขันกันอย่างดุเดือดของธุรกิจหลักทรัพย์โดย
เฉพาะการลดอัตราค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้ต่ำเพื่อดึงดูดลูกค้า อีกทั้งการลดลงของสัดส่วนมูลค่าการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ของกลุ่มนักลงทุนรายย่อย ส่งผลให้อัตราค่าคอมมิชชั่นเฉลี่ยและรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของทั้งอุตสาหกรรมปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้เคที ซีมิโก้ ยังสามารถคงสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการจากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลัก
ทรัพย์ที่สูงอยู่ แต่บริษัทได้รับผลกระทบจากกำไรจากเครื่องมือทางการเงินที่ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายพิเศษในปีที่เกิดจาก
การปรับโครงสร้างองค์กรและการเพิ่มประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพื่อรองรับ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ธุรกิจจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีกองทุนรวมและ
กองทุนส่วนบุคคลจำนวน 2 กองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการโดยมีสินทรัพย์สุทธิรวมทั้งสิ้น 28.04 ล้านบาท โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 มีกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลจำนวน 34 กองทุนที่อยู่ภายใต้การจัดการโดยมีสินทรัพย์สุทธิรวม
ทั้งสิ้น 2,864 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเรื่อง
บุคลากร และระบบงานตามแผนธุรกิจของบริษัท ก่อนกลับมาประกอบธุรกิจจัดการกองทุนต่อไป โดยเน้นกองทุนที่มี
ความแตกต่าง (Unconventional Fund) และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการและวิเคราะห์การ
ลงทุน
ธุรกิจการลงทุนและธุรกิจอื่นของบริษัท
• บริษัทฯ มีการลงทุนโดยการถือหุ้นในหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1,244.10
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 49.71
• บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 13.80 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 34.50 
• บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 217.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 30
• นอกจากนี้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทอื่น เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และเงินลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทตั๋วแลกเงิน ตราสารทุนประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน และหน่วยลงทุน
• บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจรับซื้อ รับโอนและรับจ้างบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงินที่ถูกระงับการดำเนินการเลิกหรือเพิกถอนใบ
อนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุนหรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนถึงหลักประกันของสินทรัพย์
นั้นเพื่อนำไปบริหารพัฒนาหรือจำหน่ายจ่ายโอน
ในปี 2561 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล อันได้แก่การเป็นนายหน้าและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจใหม่ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนและ
มีอัตราการเติบโตสูงมากในต่างประเทศ อีกทั้งสอดคล้องและเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลักทรัพย์ปัจจุบันของบริษัทฯ
โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบก.ล.ต. เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล
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(ICO Portal) ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี Block Chain และ Smart Contract มาช่วยในการระดมทุนและควบคุมให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของการลงทุน เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ของบริษัทนั้นๆ ที่มีอยู่แล้ว (Securitized Token) ในการนี้ บริษัทฯ    
ได้ พั น ธมิ ต รที่ เ ป็ น บริ ษั ท ที่ เ ชี่ ย วชาญและมี ป ระสบการณ์ ด้ า นเทคโนโลยี Block Chain และสิ น ทรั พ ย์ ดิ จิ ทั ล จาก
สหรัฐอเมริกา มาช่วยสนับสนุนด้านระบบงาน และเครือข่ายธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย
ภาพพจน์ของบริษัท
• บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีเยี่ยม” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประเมิน
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
• บริษัทฯ ได้คะแนน “ดีมาก” จากผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการจดทะเบียน ประจำปี 2561 ซึ่ง
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2. ผลการดำเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ
ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(1) รายได้
สำหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม (169.36) ล้านบาท ลดลง 444.76 ล้านบาทหรือร้อยละ 161
จากงวดเดียวกันในปีก่อน
        (ล้านบาท)
รายได้
2561
2560
จำนวนเงิน
ร้อยละ
จำนวนเงิน
ร้อยละ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
4.45
(2.63)
27.38          9.94 
		 กำไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน (129.34)
76.37
248.94        90.39 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(49.83)
29.42
(5.02)        (1.82)
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม
0.06
(0.04)
0.06          0.02 
รายได้อื่น
5.30
(3.12)
4.04          1.47 
รวมรายได้
(169.36)
100.00
275.40      100.00  
1.1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 4.45 ล้านบาท
เป็นรายได้จากการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม 3.13 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 24.25      
ล้านบาท จากการหยุดประกอบธุรกิจชั่วคราว และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ 1.32 ล้านบาท 
1.2) ผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินจำนวน 129.34 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.2.1) ขาดทุนจากเงินลงทุนจำนวน 149.76 ล้านบาท เกิดจาก
- กำไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
44.62 ล้านบาท
- ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน 194.38 ล้านบาท
1.2.2) รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำนวน 20.42 ล้านบาท
เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ
เงินปันผลจากหลักทรัพย์
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1.3) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 49.83 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด จำนวน 21.40 ล้านบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมอื่นจำนวน 28.43
ล้านบาท
1.4) กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์จิ้นให้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจดังกล่าวเป็นจำนวน
เงิน 500 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ล้านบาทแล้วในปี 2555
เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด สามารถทำกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จำหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการโอนธุรกิจตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายนอกในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
โดยส่วนที่เหลือแสดงเป็น “กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้” ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับรู้ “กำไร     
จากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้” ดังกล่าวเป็นรายได้ เมื่อบริษัทฯ มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท    
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ลดลง และเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด มีการคำนวณค่าเสื่อมราคา
หรือมีการขายสินทรัพย์ที่รับโอนออกไปให้กับบุคคลภายนอก 
สำหรับปี 2561 บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพิ่มเติมอีก
จำนวน 0.06 ล้านบาท 
1.5) รายได้อื่นจำนวน 5.30 ล้านบาท
เป็นรายได้จากการให้บริการงานวิจัยและบทวิเคราะห์กับลูกค้าต่างประเทศ รวมถึงรายการหนี้สูญได้รับคืนและ
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
(2) ค่าใช้จ่าย
สำหรับปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 41.50 ล้านบาท ลดลง 217.18 ล้านบาทหรือร้อยละ 84
จากงวดเดียวกันในปีก่อน
(ล้านบาท)
ค่าใช้จ่าย
2561
2560
จำนวนเงิน
ร้อยละ
จำนวนเงิน
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
45.71
110.14
47.92
18.52
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
1.13
2.73
5.39
2.08
ต้นทุนทางการเงิน
30.42
73.28
31.78
12.28
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
(0.05)
(0.12)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
(70.41) (169.65)
127.26
49.19
ค่าใช้จ่ายอื่น
34.70
83.62
46.34
17.93
รวมค่าใช้จ่าย
41.50
100.00
258.69
100.00
2.1) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวน 45.71 ล้านบาท
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 37.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนสาเหตุหนึ่งมาจากจำนวน
พนักงานของบริษัทย่อยลดลงและค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 7.74 ล้านบาท 
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2.2) ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายจำนวน 1.13 ล้านบาท
ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายตัวแทนขายหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุนรวมของ
บริษัทย่อย
2.3) ต้นทุนทางการเงินจำนวน 30.42 ล้านบาท
เป็นดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของตั๋วแลกเงินที่บริษัทฯ ออกเพื่อจัดหาเงินทุน
2.4) โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับปี 2561 มีการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 0.05 ล้านบาท
2.5) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) จำนวน 70.41 ล้านบาท ประกอบด้วย
รายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock
จำนวน 70.70 ล้านบาทและรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไปอื่นจำนวน 0.29 ล้านบาท
2.6) ค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 34.70 ล้านบาท ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 9.74 ล้านบาท, ค่าที่ปรึกษา 8.65 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายด้านสาร
สนเทศและการสื่อสาร 2.09 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 14.22 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงจากงวด
เดียวกันในปีก่อนจำนวน 6.27 ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ลดลง
(3) กำไร
อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 3.59 ในปี 2560 ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมีขาดทุนจากการดำเนินงาน
และรายได้ที่ติดลบจากขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน 
(4) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เท่ากับร้อยละ (8.83) ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีอัตรา
ร้อยละ 0.40
ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(1) รายได้
สำหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 275.40 ล้านบาท ลดลง 78.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 22 จาก
งวดเดียวกันในปีก่อน
     (ล้านบาท)
รายได้
2560
2559
จำนวนเงิน
ร้อยละ
จำนวนเงิน
ร้อยละ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
27.38
9.94
103.54
29.30
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
248.94
90.39
57.16
16.17
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(5.02)
(1.82)
187.80
53.14
กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม
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
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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1.1) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจำนวน 27.38 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและ
กองทุนรวม รายได้ลดลงจากปีก่อน 76.16 ล้านบาท มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการลดลงจาก 23.35       
พันล้านบาท เป็น 2.86 พันล้านบาท ลดลงร้อยละ 88
1.2) กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 
กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินจำนวน 248.94 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
1.2.1) กำไรจากเงินลงทุน 231.29 ล้านบาท เกิดจาก
- กำไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
69.85 ล้านบาท
- กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุน 161.44 ล้านบาท
1.2.2) รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
บริษัทฯ มีดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนในตราสารหนี้ และ
เงินปันผลจากหลักทรัพย์รวม 17.65 ล้านบาท
1.3) ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 5.02 ล้านบาท ซึ่งประกอบ
ด้วยส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด จำนวน 1.58 ล้านบาทและส่วนแบ่งขาดทุนจาก
บริษัทร่วมอื่น จำนวน 6.60 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทหลักทรัพย์ เคที
ซีมิโก้ จำกัด เป็นจำนวนมากจากผลประกอบการที่ดี
1.4) กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์จิ้นให้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โดยบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจดังกล่าวเป็นจำนวน
เงิน 500 ล้านบาท โดยวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ได้รับเงิน 300 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 200 ล้านบาท จะได้รับ
ชำระภายใน 3 ปี โดยใช้ผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ล้านบาท แล้วในปี 2555 เนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์เคที
ซีมิโก้ จำกัด สามารถทำกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี
ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการโอนธุรกิจตามสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลภายนอกในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
โดยส่วนที่เหลือแสดงเป็น “กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้” ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับรู้ “กำไร     
จากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้” ดังกล่าวเป็นรายได้ เมื่อบริษัทฯ มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท     
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ลดลง และเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด มีการคำนวณค่าเสื่อมราคา
หรือมีการขายสินทรัพย์ที่รับโอนออกไปให้กับบุคคลภายนอก 
สำหรับปี 2560 บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพิ่มเติมอีก
จำนวน 0.06 ล้านบาท 
1.5) รายได้อื่น
รายได้อื่น 4.04 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการให้บริการงานวิจัยและบทวิเคราะห์กับลูกค้าต่างประเทศ
จำนวน 3.00 ล้านบาท รวมถึงรายการหนี้สูญได้รับคืนและกำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
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(2) ค่าใช้จ่าย
สำหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 258.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 142.17 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 122
(ล้านบาท)
รายได้
2560
2559
จำนวนเงิน
ร้อยละ
จำนวนเงิน
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
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสุญ
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
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจำนวน 39.30 ล้านบาทซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อนเนื่องจากการ
ตั้งค้างจ่ายค่าตอบแทนพนักงานลดลง และค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 8.62 ล้านบาท
2.2) ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายจำนวน 5.39 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียมจ่ายตัวแทนขายหน่วยลงทุน
และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการกองทุนรวมของบริษัทย่อย
2.3) ต้นทุนทางการเงิน
เป็นดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของตั๋วแลกเงินที่บริษัทฯ ออกเพื่อจัดหาเงินทุน
2.4) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
สำหรับปี 2560 ไม่มีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนแล้ว
2.5) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 127.26 ล้านบาทจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งบริษัทย่อยเป็น
ผู้ลงทุนจำนวน 105.00 ล้านบาท, เงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock
จำนวน 19.48 ล้านบาทและเงินลงทุนทั่วไป 2.78 ล้านบาท
2.6) ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 11.03 ล้านบาท, ค่าที่ปรึกษา 11.68
ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 3.12 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 20.49 ล้านบาท โดยค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันในปีก่อนจำนวน 5.76 ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากขาดทุนจากอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 
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(3) กำไร
สำหรับปี 2560 อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 64.24 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 3.59 เนื่องจากการรับรู้
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดลง และการตั้งค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 
(4) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานในปี2560 เท่ากับร้อยละ 0.40 ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีอัตรา
ร้อยละ 9.28

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
1. ส่วนประกอบของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 2,772.87 ล้านบาท โดยร้อยละ 39.21 เป็น
สินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ 60.79 เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 352.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 จำนวน 22.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 (ดูรายละเอียดได้จากข้อ 4.1 กระแสเงินสด)
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินรวมจำนวน 334.18 ล้านบาท, หลักทรัพย์หุ้น
ทุนประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน 329.59 ล้านบาท, หน่วยลงทุน 0.38 ล้านบาทตลอดจนลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป
198.52 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งบริษัทย่อยได้ลงทุนจำนวน
105.00 ล้านบาทและค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไปอื่น 5.22 ล้านบาท รวมถึงการตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนรวม 40.83 ล้านบาท 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนชำระแล้ว 205.40 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 20,540,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 10.00 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนชำระแล้ว 25.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10.00 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนชำระแล้ว 25.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100.00 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมิโก้ จำกัด เพิ่มอีกจำนวน 99,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 19.18 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิม และในวันที่ 17 มิถุนายน 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนรับทราบการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพิ่มอีก
จำนวน 170,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 27.60 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น   
จากเดิมร้อยละ 49.64 เป็นร้อยละ 49.71 ของทุนชำระแล้ว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตาม
ราคาทุน 1,244.10 ล้านบาทและมีมูลค่าเงินลงทุนแสดงตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 1,306.64 ล้านบาท 
บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเป็นผู้พัฒนา ทำการตลาด ขายและจัดจำหน่ายน้ำหอมซึ่งพัฒนา
ร่วมกับดาราและนักแสดงทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่างๆ โดยมีมูลค่าเงินลงทุน 13.80 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 138,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 46
ของทุนชำระแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญจากหุ้นสามัญเดิมจำนวน 300,000 หุ้นเป็นหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 400,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยที่บริษัทไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทลดลงจากเดิมร้อยละ 46.00 เป็นร้อยละ 34.50 ของทุนชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด คิดเป็นมูลค่าเงิน
ลงทุนตามราคาทุน 13.80 ล้านบาท และมีมูลค่าเงินลงทุนแสดงตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 6.80 ล้านบาท
บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “Absolute You” โดยมีมูลค่าเงินลงทุน
217.80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตามราคา
ทุน 217.80 ล้านบาท และมีมูลค่าเงินลงทุนแสดงตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับ 189.77 ล้านบาท
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี
62.61 ล้านบาทหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 62.61 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม
จำนวนตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6.75 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่      
31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 20 เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขายและ       
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกสุทธิ 1.00 ล้านบาท ตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ตามระยะเวลาการใช้งาน 3.23 ล้านบาท
แต่มีการซื้อสินทรัพย์เพิ่ม 2.50 ล้านบาท 
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 37.11 ล้านบาท ลดลง 39.03 ล้านบาทจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส่วนใหญ่มาจากการรับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ในประเทศเมียนมาร์ 48.77 ล้านบาท
2. คุณภาพของสินทรัพย์
ในการแสดงรายการในงบการเงิน บริษัทฯ ได้รับรู้ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของสินทรัพย์ไว้อย่างครบถ้วนตามมาตรฐาน
บัญชีและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถสรุปรายการ
สินทรัพย์สำคัญ ๆ ได้ดังนี้
เงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561จำนวนเงินลงทุนของบริษัทฯ  มีมูลค่า 734.90 ล้านบาท จากต้นทุน 885.95 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 26.50 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
หลักทรัพย์เพื่อค้า					
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
129.78
105.25
277.50
245.97
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หน่วยลงทุน
0.38
0.38
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้ภาคเอกชน
25.31
27.02
ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
334.17
236.11
693.37
599.81
รวม
464.33
341.74
996.18
872.80
			 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(17.59)
(18.38)
		 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
(105.00)
(105.00)
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
341.74
341.74
872.80
872.80
		หลักทรัพย์เผื่อขาย					
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
199.81
176.57
7.35
4.43
		 หัก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
(23.24)
(2.92)
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
176.57
176.57
4.43
4.43
		เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด					
เงินฝากสถาบันการเงิน
23.29
23.29
23.19
23.19
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
23.29
23.29
23.19
23.19
		เงินลงทุนทั่วไป	
หุ้นสามัญ
198.39
193.17
338.03
262.40
หุ้นบุริมสิทธิ
0.13
0.13
0.13
0.13
รวม
198.52
193.30
338.16
262.53
		 หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า
(5.22)
(75.63)
รวมเงินลงทุนทั่วไป
193.30
193.30
262.53
262.53
รวมเงินลงทุน
734.90
734.90 1,162.95 1,162.95
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สัดส่วนเงินลงทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้
ร้อยละ  39   เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และหน่วยลงทุน
ร้อยละ  32  เป็นเงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
ร้อยละ   3   เป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
ร้อยละ  26   เป็นเงินลงทุนทั่วไป
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 62.61 ล้านบาท เป็นหนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินคดี บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 62.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของมูลหนี้ บริษัทฯ มีนโยบาย
ในการติดตามหนี้ค้างชำระอย่างใกล้ชิด โดยยึดหลักการเจรจาประนอมหนี้เป็นเบื้องต้น หากลูกหนี้รายใดไม่สามารถ
เจรจาตกลงกันได้หรือปฏิเสธการชำระหนี้ บริษัทฯ จึงดำเนินการตามกฎหมาย

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
1. กระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 352.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 จำนวน 22.12 ล้านบาท โดยสัดส่วนกระแสเงินสดได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(ล้านบาท)
รายการกิจกรรม
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2560
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
330.29
67.21
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(64.53)
(158.84)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(243.64)
45.59
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
22.12
(46.04)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เงินในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนในอนาคต โดยสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดได้
ในระยะเวลาไม่นาน ดังนี้
กิจกรรมดำเนินงาน
ในปี 2561 เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 330.29 ล้านบาท
เงินสดเพิ่มขึ้นจาก :- ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ลดลง 0.05 ล้านบาท
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุนลดลง 0.81 ล้านบาท
- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าลดลง 300.35 ล้านบาท
- สินทรัพย์อื่นลดลง 39.41 ล้านบาท
- หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 7.96 ล้านบาท
เงินสดลดลงจาก :- ผลการดำเนินงานลดลง 18.29 ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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กิจกรรมลงทุน
ในปี 2561 เงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลง 64.53 ล้านบาท 
เงินสดเพิ่มขึ้นจาก :- เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 0.08 ล้านบาท
- เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด 23.19 ล้านบาท
- การขายและคืนทุนจากเงินลงทุนทั่วไป 95.45 ล้านบาท
- การขายอุปกรณ์ 1.14 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์  17.24 ล้านบาท
เงินสดลดลงจาก :- การซื้อเงินลงทุนทั่วไป, เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายรวม 132.83 ล้านบาท
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ 2.50 ล้านบาท
- เพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 66.30 ล้านบาท 
กิจกรรมจัดหาเงิน
ในปี 2561 เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 243.64 ล้านบาท เงินสดลดลงจากเงินกู้ยืมจากการออกตั๋วแลกเงิน
สุทธิ 178.27 ล้านบาท และจากการจ่ายเงินปันผล 65.37 ล้านบาท 
2. อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ
บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่อง โดยพิจารณาได้จากอัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญๆ ดังนี้
		
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) (%)

31 ธันวาคม 2561
31.40
N/A

31 ธันวาคม 2560
37.59
N/A

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้หยุดดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เป็นการชั่วคราวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงไม่ต้องดำรงเงิน
กองทุนสภาพคล่องสุทธิ 
อย่างไรก็ตามตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่
ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ต้องดำรงหลักประกัน หรือสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้ง
สองอย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 4/2561 ณ วันที่        
31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว

106

รายงานประจําปี 2561

3. รายจ่ายลงทุน
รายจ่ายลงทุนในเงินลงทุน
ดูหัวข้อ “เงินลงทุนในหลักทรัพย์” ในหัวข้อฐานะการเงิน 1. สินทรัพย์ และ “กิจกรรมลงทุน” ในหัวข้อ “สภาพคล่องและ
ความเพียงพอของเงินทุน” 1. กระแสเงินสด
4. แหล่งที่มาของเงินทุน
4.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เท่ากับ 0.35 และ 0.36 ตามลำดับ
4.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 2,356.94 ล้านบาท ลดลง
304.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจากขาดทุนสุทธิ 195.83 ล้านบาท,
การจ่ายเงินปันผล 65.37 ล้านบาท รวมถึงองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของรวม 43.04 ล้านบาท
4.3 หนี้สิน
บริษัทฯ มีวงเงินในการออกตั๋วแลกเงินเพื่อกู้ยืมเงินจากประชาชน 1,500 ล้านบาท

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมอื่นดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ
อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
(ร้อยละ) ต่อปี ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท
เงินกู้ยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
รวมเงินกู้ยืมอื่น
		

4.00

528.06
528.06

-

-

528.06
528.06

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ
อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี
รวม
(ร้อยละ) ต่อปี ล้านบาท
ล้านบาท ล้านบาท
ล้านบาท
เงินกู้ยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
รวมเงินกู้ยืมอื่น

3.90 - 4.00

675.91
675.91

-

-

675.91
675.91
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6. 	 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต
ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ คาดว่าภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวมจะเป็นไปในทิศทางบวก ภายหลังความชัดเจนจากการ
เลือกตั้ง ทั้งในส่วนของภาคการลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ และการเติบโตในภาคอุปโภคบริโภคของประชาชน
ซึ่งการปรับตัวขึ้นของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดและดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะส่งผลดีต่อธุรกิจหลักทรัพย์ของ     
เคที ซีมิโก้ และธุรกิจการลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท นอกจากนี้ การเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย
ในอนาคต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นปัจจัยหลักในการขยายส่วนงานธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของบริษัท
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนงานประจำปี พร้อมปรับพอร์ตการลงทุนและตรวจติดตามผลจากฝ่ายบริหาร
อย่างใกล้ชิดจึงทำให้สามารถปรับเปลี่ยนหรือกำหนดแผนงานเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที     
รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้กำหนดระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละปัจจัย
และแผนงานบริหารความเสี่ยงในแต่ละส่วนงาน ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกทาง 
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ดีลอยท์ ทู ้ ช โธมั ทสุ ไชยยศสอบบั ญชี

-2-

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือ เรื่อ งตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุล ยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของ
ขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนํา
เรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบที่ใชเพื่อตอบสนอง
เงินลงทุนบริษัทรวม
วิ ธี การตรวจสอบที่สํ าคั ญรวมถึ งการปฏิ บัติ งานการ
บริษัทมีการลงทุนในบริษัทรวมซึ่งมีการพิจารณา ตรวจสอบรวมกับทีมตรวจสอบบริษัทรวม ซึ่งรวมถึง
วามีความสําคัญเชิงปริมาณอยางมากในงบการเงิน • ทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการรวบรวม
ขอมูลทางการเงินและระบบการควบคุมภายในที่
รวมของกลุมบริษัท และงบการเงินเฉพาะกิจการ
เกี่ยวของ
ทั้งนี้เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ กลุมบริษั ท
รั บรู เ งิ น ลงทุ นในบริ ษั ทร วมดวยวิ ธี ส วนได เสี ย • ปฏิบัติงานตรวจสอบร วมกันตามมาตรฐานการ
อยางถูกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สอบบั ญชี ของไทย ตั้ งแตกระบวนการวางแผน
หรือไม
จนถึงกระบวนการสรุปผล
นโยบายการบั ญชี ของบริ ษั ทร วมและข อมูล ทาง
การเงิ น โดยสรุ ป ที่ สํ าคั ญแสดงไว ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 4.6 และขอ 10 ตามลําดับ
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• ตรวจสอบการคํานวณและบันทึกสวนแบงกําไร
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม

Deloitte
DeloitteTouche
ToucheTohmatsu
TohmatsuJaiyos
JaiyosAudit
Audit

ดีลดีอยท์
ลอยท์ทู ้ ทูช ้ ชโธมั
โธมัทสุทสุไชยยศ
ไชยยศ
สอบบั
สอบบัญญชี ชี

- -3 3- -

เรืเรื่อ่องสํงสําคัาคัญญในการตรวจสอบ
ในการตรวจสอบ
วิธวิธีกีการตรวจสอบที
ารตรวจสอบที่ใช่ใชเพืเพื่อ่อตอบสนอง
ตอบสนอง
การด
การดอยค
อยคาของเงิ
าของเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษัทัทรวรมวม
วิธวิธีการตรวจสอบที
ีการตรวจสอบที่ส่สําคัําคัญญรวมถึ
รวมถึง ง
การทําความเข
าความเขาใจเกี
าใจเกี่ยวกั
่ยวกับบขัขั้น้นตอนการปฏิ
ตอนการปฏิบบัตัติงาน
ิงาน
ณณวันวันทีที่ 31่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2561
2561กลุกลุมมบริบริษษัทัทมีมีเงิเนงินลงทุ
ลงทุนนในใน •• การทํ
และระบบการควบคุมมภายในที
ภายในที่เกี่เกี่ยวข
่ยวขอองกังกับบการรั
การรับบรูรู
บริบริษษั ทั ทร รวมซึ
วมซึ่ ง่ มีง มีกการลงทุ
ารลงทุนนในป
ในป2560
2560 มีมีผผลการ
ลการ และระบบการควบคุ
การดออยคยคาของเงิ
าของเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษัทัทรวรมวม
ดํดําเนิ
าเนินนงานขาดทุ
งานขาดทุนนตตออเนืเนื่ อ่ อง งทัทั้ งนี้ งนี้ผ้ผู บู บริหริหารของกลุ
ารของกลุ ม ม การด
การสอบทานการออกแบบและการปฏิบบัตัติ ตามระบบ
ิตามระบบ
บริบริษษั ทั ทตตอองพิงพิจารณาข
จารณาขออบบงชีงชี้ข้ของการด
องการดออยคยคาของเงิ
าของเงินน •• การสอบทานการออกแบบและการปฏิ
การควบคุมมภายในที
ภายในที่เกี่เกี่ยวข
่ยวขอองกังกับบการพิ
การพิจารณาการ
จารณาการ
ลงทุ
ลงทุนนและประมาณการจํ
และประมาณการจํานวนค
านวนคาเผืาเผื่อ่อการด
การดออยคยคาของ
าของ การควบคุ
อยคาของเงิ
าของเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษัทัทรวรมวม
เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนดัดังกล
งกลาวาวซึซึ่งการพิ
่งการพิจารณาเกี
จารณาเกี่ยวกั
่ยวกับบการด
การดออยคยคา า ดดอยค
การทดสอบประสิททธิธิผผลของการปฏิ
ลของการปฏิบบัตัติ ติตามระบบ
ามระบบ
ของเงิ
ของเงินนลงทุ
ลงทุนนนันั้ น้ นขึขึ้น้นอยูอยูกกั บั บดุดุลยพิ
ลยพินนิจและข
ิจและขออสมมติ
สมมติทที่ ี่ •• การทดสอบประสิ
การควบคุมมภายในที
ภายในที่เกี่เกี่ยวข
่ยวขอองกังกับบการพิ
การพิจารณาการ
จารณาการ
สํสําคัาคัญญทีที่ ผ่ ผู บู บริริหหารของกลุ
ารของกลุ ม มบริบริษษั ทั ทนํนํา มาใช
า มาใชในการ
ในการ การควบคุ
อยคาของเงิ
าของเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษัทัทรวรมวมและ
และ
ประมาณค
ประมาณคาเผืาเผื่อ่อการด
การดออยคยคาดัาดังกล
งกลาวาวดัดังนังนั้น้นเรืเรื่อ่องสํงสําคัาคัญญ ดดอยค
การตรวจสอบเนื้อ้อหาสาระ
หาสาระซึซึ่งประกอบด
่งประกอบดวยวย
ในการตรวจสอบ
ในการตรวจสอบคืคืออการแสดงมู
การแสดงมูลลคคาของเงิ
าของเงินนลงทุ
ลงทุนน •• การตรวจสอบเนื
ตรวจสอบหลักกฐานประกอบการพิ
ฐานประกอบการพิจารณาของ
จารณาของ
และค
และคาเผืาเผื่อการด
่อการดออยคยคาของเงิ
าของเงินนลงทุ
ลงทุนนดัดังกล
งกลาวว
าววาเป
าเปนนไปไป - - ตรวจสอบหลั
ผูผูบบริ หริ หารเกี
ารเกี่ ย่วกั
ยวกับบขขออบบงชีงชี้ ข้ ของการด
องการดออยคยคาของ
าของ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนหรืหรือไม
อไม
เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษัทัทรวรมวม
ตรวจสอบหลักกฐานประกอบการพิ
ฐานประกอบการพิจารณาของ
จารณาของ
นโยบายการบั
นโยบายการบัญญชีชีเรืเ่ อรื่ องเงิงเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษั ทั ทรรวมวมและ
และ - - ตรวจสอบหลั
ผูผู บ บริริหหารของกลุ
ารของกลุ ม มบริบริษษั ทั ทเกีเกี่ยวกั
่ยวกับบวิวิธธี กี การและ
ารและ
รายละเอี
รายละเอียดเงิ
ยดเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษัทัทรวรมได
วมไดเปเปดดเผยไว
เผยไวในใน
หลั
หลักกเกณฑ
เกณฑทที่ ใชี่ ใชในการวั
ในการวัดดมูมูลลคคา าขขออสมมติ
สมมติทที่ ี่
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนขขออ4.64.6 และ
และขขออ1010
สํสําคัาคัญญและข
และขออมูมูลลทีที่ใช่ใชในประมาณการจํ
ในประมาณการจํานวนค
านวนคา า
ตามลํ
ตามลําดัาดับบ
เผืเผื่อการด
่อการดอยค
อยคาของเงิ
าของเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษัทัทรวรมวม
- - ทดสอบการคํ
ทดสอบการคํานวณค
านวณคา เผื
า เผื่ อ่ อการด
การดออยคยคา ของ
า ของ
เงิเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษัทัทรวรมวม
- - ตรวจสอบหลั
ตรวจสอบหลักกฐานที
ฐานที่เกี่เกี่ยวข
่ยวขอองกังกับบการเป
การเปดดเผย
เผย
ขขออมูมูลลเกีเกี่ยวกั
่ยวกับบวิธวิธีกีการและหลั
ารและหลักกเกณฑ
เกณฑทที่ใชี่ใชในใน
การวั
การวัดดมูมูลลคคา าขขออสมมติ
สมมติทที่สี่สําคัําคัญญและข
และขออมูมูลลทีที่ ่
ใชใชในการประมาณการจํ
ในการประมาณการจํานวนค
านวนคาเผืาเผื่อ่อการด
การดออยย
คคาของเงิ
าของเงินนลงทุ
ลงทุนนในบริ
ในบริษษัทัทรวรมวม
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ขอมูลอื่น
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวยขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป ซึ่งคาดวา
จะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชี
ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจา
ไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการคือ
การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสํา คัญกับงบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจาก
การตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
หรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจําป หากขาพเจาสรุปไดวามีก ารแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขาพเจาตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลและฝายบริหารของบริษัท
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้
โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุมบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่อง เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก
บริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริษัท
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือ ไม
ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจา
อยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการ
ใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่ อเป นเกณฑ ในการแสดงความเห็ นของข าพเจ า ความเสี่ ยงที่ ไม พบขอ มู ลที่ ขั ดต อ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการ
แสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทําความเข าใจในระบบการควบคุม ภายในที่ เ กี่ย วขอ งกับการตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิ ธีก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัท

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกีย่ วของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร
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•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือ
สถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัท
ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจา
ตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของใน
งบการเงิน หรือ ถาการเป ดเผยขอมู ลดังกลาวไมเพี ยงพอ ความเห็ นของขาพเจาจะเปลี่ ยนแปลงไป
ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของ
ขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและบริษัทตอง
หยุดการดําเนินงานตอเนื่อง

•

ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ
ในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

•

ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ มหรื อกิ จกรรมทางธุร กิ จภายในกลุ มบริษัทเพื่ อ แสดงความเห็ นต อ งบการเงิ น รวม ข า พเจ า
รับผิดชอบตอ การกํ าหนดแนวทาง การควบคุมดูแ ล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ มบริษั ท
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ที่สําคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ ไ ด วางแผนไว แ ละประเด็ น ที่ มี นั ยสํ า คั ญ ที่ พ บจากการตรวจสอบ รวมถึ ง
ขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายใน หากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของ
ขาพเจา
ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแ ลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอ กําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแ ลเกี่ยวกับความสัมพันธทั้งหมด
ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของ
ขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
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บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
รายไดคาธรรมเนียมและบริการคางรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
เงินลงทุน
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยอื่น
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5
6
8.1, 8.2
9
10
11
12
13
14

หนวย : บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

352,445,320
30,263
734,904,390
1,503,206,802
6,746,404
71,040,000
66,695,918
688,014
37,111,434
2,772,868,545

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

2561

288,040,386
700,374,760
19,343,973
1,561,212,761
6,097,868
69,520,549
43,974,245
688,014
32,762,271
2,722,014,827

2560

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

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
คาธรรมเนียมและบริการคางจายจากธุรกิจจัดการลงทุน
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู
เงินกูยืมอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 2,480,604,926 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท
หุนสามัญ 1,883,929,172 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 1,307,736,926 หุน มูลคาหุนละ 0.50 บาท
ชําระครบแลว
สวนเกินมูลคาหุน
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน)
สวนตางที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสวนไดเสียในบริษัทยอยบางสวน
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

35
15
16
17

หนวย : บาท

งบการเงินรวม
2561

3,972
148,223,367
528,062,334
11,745,950
32,130,151
720,165,774

1,240,302,463

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

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

941,964,586

2561

2560

-

528,062,334
11,299,926
30,009,941

675,908,797
8,681,055
18,212,160

569,372,201

702,802,012

1,240,302,463

941,964,586

18
21

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

22

108,383,352
(131,998,637)
(4,560,072)
(69,397,082)
2,052,702,771
2,772,868,545

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

108,383,352

(93,142,787)
(12,873,149)
2,152,642,626
2,722,014,827

108,383,352
116,183,800

3,540,197
2,378,382,559
3,081,184,571

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
รายได
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม
รายไดอื่น
รวมรายได

2561

23
24
35

คาใชจาย
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาธรรมเนียมและบริการจาย
26
ตนทุนทางการเงิน
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ)
27
คาใชจายอื่น
28
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย)
30
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลคาใหมสําหรับโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวของพนักงาน
สวนแบงขาดทุนจากการวัดมูลคาใหมสําหรับโครงการ
ผลประโยชนที่กําหนดไวของพนักงานในบริษัทรวม
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
8.3
จัดประเภทรายการใหมจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
8.3
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม
เขาไปในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
8.3
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

หนวย : บาท

งบการเงินรวม

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

4,453,411
(129,340,422)
(49,829,611)
57,744
5,295,191
(169,363,687)

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

1,326,389
(129,195,749)
5,258,292
(122,611,068)

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

45,711,443
1,132,475
30,416,190
(48,727)
(70,412,741)
34,706,058
41,504,698
(210,868,385)
15,033,833
(195,834,552)

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

30,400,902
666,055
30,416,190
(48,727)
(48,762,478)
23,717,454
36,389,396
(159,000,464)
15,045,382
(143,955,082)

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

685,475

(1,954,178)

-

-

(3,079,007)

-

(1,574,687)
-

(27,307,811)
(20,516,682)
-

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

(20,516,682)
-

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

4,103,336
(43,035,682)
(238,870,234)

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

4,103,336
(16,413,346)
(160,368,428)

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

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน

บาท

(0.150)

0.008

(0.110)

0.011

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

หุน

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

19

19

หมายเหตุ

653,868,463
653,868,463

653,868,463
653,868,463

ทุนที่ออก
และชําระแลว

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

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

สวนเกิน
มูลคาหุน

108,383,352
108,383,352

108,383,352
108,383,352
128,521,945
(195,149,077)
(65,371,505)
(131,998,637)

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

งบการเงินรวม
กําไรสะสมจัดสรรแลว กําไร (ขาดทุน)
ทุนสํารองตาม
สะสม
กฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,540,197
(16,413,346)
(12,873,149)

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

(29,216,122)
(27,307,811)
(56,523,933)

(8,898,353)
(20,317,769)
(29,216,122)

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไร (ขาดทุน)
สวนแบง
จากการวัดมูลคา
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนเผื่อขาย
อื่นในบริษัทรวม

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

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

สวนตางที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลง
สวนไดเสีย
ในบริษัทยอยบางสวน

2,356,944,510
(238,870,234)
(65,371,505)
2,052,702,771

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

รวม
สวนของเจาของ

หนวย : บาท
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

19

19

หมายเหตุ

653,868,463
653,868,463

653,868,463
653,868,463

ทุนที่ออก
และ
ชําระแลว

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

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

สวนเกิน
มูลคาหุน

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

108,383,352
108,383,352

108,383,352
108,383,352

116,183,800
(143,955,082)
(65,371,505)
(93,142,787)

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสมจัดสรรแลว กําไร (ขาดทุน)
ทุนสํารองตาม
สะสม
กฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร

3,540,197
(16,413,346)
(12,873,149)

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

องคประกอบอื่น
ของสวนของเจาของ
กําไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย

2,378,382,559
(160,368,428)
(65,371,505)
2,152,642,626

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

รวม
สวนของเจาของ

หนวย : บาท

บริ
หลักกทรั
ทรัพพยย ซีซีมมิโิโกก จํจําากักัดด (มหาชน)
(มหาชน)และบริ
และบริษษัทัทยยออยย
บริษษัทัทหลั
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงิ
นสด(ตอ)
สํสําาหรั
หรับบปปสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม2561
2561
หมายเหตุ
กระแสเงิ
กระแสเงินนสดจากกิ
สดจากกิจจกรรมลงทุ
กรรมดําเนินนงาน
เงิน(ขาดทุ
สดจายซื
ลงทุเนงินในหลั
กําไร
น) ้อกเงิอนนภาษี
ได กทรัพยเผื่อขาย
เงิ
น
สดรั
บ
จากการขายเงิ
น
นในหลั
รายการปรับกระทบยอดกําลงทุ
ไร (ขาดทุ
น)กทรัพยเผื่อขาย
สดจเาปยซื
นลงทุบน(จทีา่จย)ะถืจากกิ
อจนครบกํ
าหนด
กเงิอนนภาษี
นเงิ้อเงินสดรั
จกรรมดํ
าเนินงาน
เงิคนาเสื
สดรั
บจากเงินลงทุ
ะถืาอยจนครบกําหนด
่อมราคาและค
าตันดจํทีา่จหน
เงิโอนกลั
นสดจาบยเพื
เงินลงทุ้สนงสัทั่วยไป
หนี่อ้สซืูญ้อและหนี
จะสูญ
เงิ(กํนาสดรั
บ
จากการขายเงิ
น
ลงทุ
น
ทั่วไป ลคายุติธรรมในเงินลงทุนเพื่อคา
ไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมู
เงิขาดทุ
นสดรันบจากการขายเงิ
จากการคืนทุนนลงทุ
เงินนลงทุ
ทั่วนไปทั่วไป
เงิกํนาไรจากการขายเงิ
สดจายซื้อเงินลงทุ
น
ใบริ
ษ
ท
ั
ยอย
นลงทุนเผื่อขาย
เงิ(กํนาสดจ
ยเพื่อนเพิที่ม่ยทุังไม
นในบริ
ัทยอย
ไร) าขาดทุ
เกิดขึ้นษจากการโอนเปลี
่ยนประเภทเงินลงทุน
เงิกํนาไรจากการขายและตั
สดจายซื้อเงินลงทุนดในบริ
จําหนษาัทยอุรวปมกรณ
เงิสนวสดรั
จากการขายอุ
กรณนในบริษัทรวม
นแบบงขาดทุ
นจากเงินปลงทุ
เงิขาดทุ
นสดจนาจากอั
ยซื้อตอุราแลกเปลี
ปกรณ ่ยน
เงิขาดทุ
นสดจนาจากการด
ยซื้อสินทรั
ไมมีตนัวลงทุ
ตน นในตราสารทุน (โอนกลับ)
อยคพายของเงิ
เงิขาดทุ
นสดรันบจากการด
จากดอกเบี
นผลของเงิ
นลงทุนในหลั
กทรับพ) ย
อยค้ยาและเงิ
ของเงินนปลงทุ
นในตราสารหนี
้ (โอนกลั
ขาดทุ
จากการด
าของเงิ
นลงทุนในบริ
เงินนสดสุ
ทธิใชอไยค
ปในกิ
จกรรมลงทุ
น ษัทยอย
ตนทุนทางการเงิน
รายได
ดอกเบี้ยและเงิ
นปดนหาเงิ
ผล น
กระแสเงิ
นสดจากกิ
จกรรมจั
ใหแกญบญาเช
ริษัทราการเงิ
วม น
เงิกํนาไรจากการโอนธุ
สดจายชําระหนี้สรกิินจตามสั
จาบยผลประโยชน
เงิคนาใช
สดรั
จากเงินกูยืมอืพ่นนักงาน
กําไร
น)าจากการดํ
เงิน(ขาดทุ
สดจายชํ
ระคืนเงินากูเนิยนืมงานก
อื่น อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ
น
ทรั
พ
ย
แ
ละหนี
ส
้
น
ิ
ดํ
า
เนิ
นงาน
เงินปนผลจาย
สินทรัพเงิยนดสดสุ
ําเนินทงาน
่มขึ้น(ใช
) ลดลง
ธิได(เพิ
มาจาก
ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ลู
ก
หนี
ธ
้
ร
ุ
กิ
จ
หลั
ก
ทรั
พ
ย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
รายไดคาธรรมเนียบเท
มและบริ
การค
รกิจจัดการลงทุน
เงินสดและรายการเที
าเงินสด
ณาวังรันบทีจากธุ
่ 1 มกราคม
เงินลงทุนเพื่อคา ยบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
5
เงินสดและรายการเที
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินทรั่ไมพใยชอเงิื่นนสด
รายการที
หนี(กํ้สินาไร)
ดําเนิขาดทุ
นงานเพิ
(ลดลง)ดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น - สุทธิจากภาษี
นที่เ่มกิขึด้นจากการวั
เงิคนาธรรมเนี
ปนผลคยามและบริ
งรับเพิ่มขึก้นารคางจายจากธุรกิจจัดการลงทุน
ผลประโยชนพนักงานจาย
หนี้สินอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินไดจายออก
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
2561
2560
2561
2560

หนวยวย: บาท
: บาท
หน
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจการ
จการ
งบการเงิ
2561
2560
2561
2560

(84,284,328)
(210,868,385)
82,586
(23,289,155)
23,191,912
3,278,909
(25,256,800)
(48,727)
87,091,725
(789,445)
8,359,719
68,928,919
-(82,582)
123,124,360
-(61,456)
1,136,710
49,829,611
(2,500,460)
512,229
(66,298,800)
(70,412,741)
17,234,400
(64,532,491)
30,416,190
(20,417,452)
-(57,744)
5,551,533
1,756,737,347
(1,935,000,000)
(21,096,781)
(65,371,505)
(243,634,158)
48,727
22,123,890
810,407
330,321,430
300,353,408
352,445,320
39,409,832

16,713,639
(23,191,912)
73,356,186
3,736,014
- (25,000)
17,223,611
15,218,000
-(180,558,845)
(231,600,000)
(461,448)
2,000,000
5,016,471
(5,731,575)
307,900
(10,051)
22,262,629
11,145,772
105,000,000
(158,838,580)
31,780,706
(17,650,104)
(56,898)
(17,120)
1,862,730
2,726,349,409
(2,550,000,000)
5,176,405
(130,743,144)
45,589,145
(46,044,151)
5,812,064
376,365,581
75,074,235
330,321,430
(3,389,782)

(84,284,328)
(159,000,464)
82,586
2,583,998
(25,256,800)
(48,727)
87,091,725
898,226
8,359,719
68,928,919
(25,000,000)
(82,582)
(82,800,000)
123,124,360
-(9,019)
1,080,000
(2,207,284)
512,229
(66,200,000)
(70,412,741)
17,234,400
(25,632,496)
47,282,759
(171,899,982)
30,416,190
(20,384,229)
-2,618,871
1,756,737,347
(1,935,000,000)
795,294
(65,371,505)
(243,634,158)
48,727
(24,677,854)
312,718,240
374,593,883
288,040,386
(19,343,973)
20,457,674

15,516,481
50,356,186
2,522,147
- (25,000)
15,361,838
15,218,000
-(180,558,845)
(231,600,000)
(461,448)
2,000,000
(5,652,575)
307,900
22,262,629
10,797,347
25,632,496
98,832,286
(158,906,042)
31,780,706
(16,804,943)
- (17,120)
1,156,055
2,726,349,409
(2,550,000,000)
15,547,302
(130,743,144)
45,589,145
(35,949,916)
348,668,156
59,538,185
312,718,240
9,784,829

(12,873,149)
(3,252)
38,304
(4,687,400)
12,649,187
327,484,128
3,208,187
(401,776)
330,290,539

3,540,197
(748,968)
(154,260)
(20,224,550)
61,545,144
6,840,165
(1,180,025)
67,205,284

(12,873,149)
- 38,304
11,727,123
388,278,728
2,831,786
(254,228)
390,856,286

3,540,197
-(13,729,398)
71,140,918
6,343,917
(117,854)
77,366,981

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนใบริษัทยอย
เงินสดจายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปนผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(84,284,328)
82,586
(23,289,155)
23,191,912
(25,256,800)
87,091,725
8,359,719
1,136,710
(2,500,460)
(66,298,800)
17,234,400
(64,532,491)

(23,191,912)
73,356,186
(25,000)
15,218,000
(231,600,000)
2,000,000
(5,731,575)
(10,051)
11,145,772
(158,838,580)

(84,284,328)
82,586
(25,256,800)
87,091,725
8,359,719
(25,000,000)
(82,800,000)
1,080,000
(2,207,284)
(66,200,000)
17,234,400
(171,899,982)

50,356,186
(25,000)
15,218,000
(231,600,000)
2,000,000
(5,652,575)
10,797,347
(158,906,042)

5

1,756,737,347
(1,935,000,000)
(65,371,505)
(243,634,158)
22,123,890
330,321,430
352,445,320

(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

1,756,737,347
(1,935,000,000)
(65,371,505)
(243,634,158)
(24,677,854)
312,718,240
288,040,386

(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

รายการที่ไมใชเงินสด
(กําไร) ขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น - สุทธิจากภาษี
เงินปนผลคางรับเพิ่มขึ้น

(12,873,149)
38,304

3,540,197
-

(12,873,149)
38,304

3,540,197
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมอื่น
เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมอื่น
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2561

งบการเงินรวม

หนวย : บาท

รายงานประจําปี 2561

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1.

ขอมูลทั่วไปและการดําเนินงานของบริษัท
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัทไดจดทะเบียนแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํา กัด เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2537 และไดเ ขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย (“ตลท.”)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อ ยูจดทะเบียนที่ ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ถนนสีล ม
บางรัก กรุงเทพฯ 10500
บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพยโดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย 7 ประเภท ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
การคาหลักทรัพย
การเปนที่ปรึกษาทางการลงทุน
การจัดจําหนายหลักทรัพย
การซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเตอรเนต
ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ธุรกิจการยืมและใหยืมหลักทรัพย

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นใหแกบริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท ตามแผนรวมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ในการพัฒนาธุ รกิ จหลักทรัพยรวมกัน และบริษั ทไดหยุ ดประกอบธุรกิจหลั กทรัพย และธุ รกิ จสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาเป นการชั่วคราว ตั้งแต วันที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสื ออนุมัติของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กลต.ธ.701/2552 ทั้งนี้บริษัทไดรับอนุญาตให
ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
ตามหนังสืออนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กลต.ธ.474/2554
ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 ตอมาบริษัทไดยื่นขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุนตามใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่ได รับอยูแลวต อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยบริษัทไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุนตามหนังสือที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเริ่ม
ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เปนตนไป
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นอกจากนีเ้ มื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 บริษัทไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาเริ่มประกอบธุรกิจนายหนาซื้อ
ขายหลักทรัพย ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามหนังสืออนุมัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ บสช.0005/2559
เมื่ อวั นที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริ ษัท ไดรั บอนุ ญาตให ขยายระยะเวลาเริ่มประกอบธุ รกิ จนายหน าซื้ อขาย
หลักทรั พย ไปจนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามหนังสื ออนุมัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ บสช.0004/2560
และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริษัทไดรับอนุญาตใหขยายระยะเวลาเริ่มประกอบธุรกิจนายหนาซื้อขาย
หลักทรั พย ไปจนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามหนังสื ออนุมัติของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ที่ บสช.0002/2561
ในปจจุบันธุรกรรมสวนใหญเปนการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ที่ไมเปนการแขงขันกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
บริษัทมีบริษัทยอยดังนี้
1. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด (เดิมชื่อ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน โซลาริส จํากัด)
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม
กองทุนสวนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2. บริษั ท บริ หารสิน ทรั พย ลุมพินี จํ ากัด ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษั ทมีวัตถุประสงคหลักเพื่ อ
ประกอบธุรกิจประเภทรับซื้อ รับโอน และรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน
หรื อ สิ นทรั พยข องสถาบั นการเงิ นที่ ถู กระงั บการดํ าเนินกิ จการ เลิ ก หรื อถู กเพิ กถอนใบอนุญาต
ประกอบการธนาคารพาณิ ชย ธุ รกิ จเงิ นทุ น ธุรกิจเครดิ ตฟองซิ เอร ตลอดจนถึ งหลั ก ประกั นของ
สินทรัพยนั้นเพื่อนําไปบริหารพัฒนาหรือจําหนายจายโอนตอไป
3. บริษัท เอสอี ดิ จิทัล จํ ากัด ประกอบกิ จการในประเทศไทย บริษัทมี วัตถุประสงคหลักเพื่อประกอบ
ธุรกิจสินทรั พยดิจิทัล อั นไดแ กการเปนนายหน าและผูคาสินทรั พยดิจิทัล และการเปนผูใหบริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว
บริษัทยอยแหงหนึ่งมีขาดทุนสุทธิ 22.34 ลานบาท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 บริษัทยอยมีขาดทุนสะสม 172.68 ลานบาท อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2561
บริษัทยอยสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคลองไดตามเกณฑที่ คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดปจจุบันบริษัทยอยอยูระหวางเตรียมความพรอมเรื่องบุคลากร และ
ระบบงานตามแผนธุรกิจของบริษัท กอนกลับมาประกอบธุรกิจจัดการกองทุนตอไป (ดูหมายเหตุขอ 34)
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2.

หลักเกณฑในการจัดทํารายงานทางการเงิน
2.1 บริษัทจัดทําบัญชีเปนเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเปนภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงิ น ของบริ ษั ทได จัดทํ า ขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญชี ฉ บั บที่ 1 (ปรับ ปรุ ง 2560) เรื่อ ง
“การนําเสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2561 เปนตนไป และตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“กลต.”) ที่ สธ. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง “แบบงบการเงินสําหรับ
บริษัทหลักทรัพย (ฉบับที่ 2)” ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เปนตนไป
2.3 งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดรวมรายการของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน อินโนเทค จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพย ลุ มพีนี จํากัด และบริษัท เอสอี ดิจิทัล จํากัด
สวนงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไดรวมรายการของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุ น อินโนเทค จํากั ด และบริษั ท บริ หารสิน ทรัพย ลุ มพินี จํ ากัด ซึ่ ง บริ ษัทถื อหุ น
รอยละ 100 ในบริษั ทยอยทั้ง สามแห ง โดยได ตัดรายการระหวางกัน และยอดคงเหลือ ที่เป น
สาระสําคัญระหวางกันออกแลว
2.4 งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยังไดรวมสวนไดเสียในบริษัท
รวม ซึ่ง ไดม าจากงบการเงิน ของบริษ ัทหลัก ทรัพ ย เคที ซีมิโ ก จํากัด บริษ ัท เซนติเ มนทัล
(ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท แอบเซอลูทโยคะ จํากัด
2.5 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของงบการเงิน
ยกเวนตามที่ไดเปดเผยในนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลตอการรายงาน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงินสําหรับรอบ
บัญชีปจจุบัน
ในระหวางงวด กลุมบริษัทไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม
รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลา
บัญ ชีที่เ ริ่มในหรือ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิ บัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการให
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือ
ปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัท
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใช
3.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มี รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ใหม
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวและจะมี
ผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
เปนตนไป ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเปนครั้งแรก
ฉบับที่ 15
รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 22
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศและสิ่งตอบแทนจายลวงหนา

126

รายงานประจําปี 2561

-5-

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจากสัญญาที่ทํากับลูกคา มีการ
เปลี่ยนแปลงในหลักการสําคั ญ โดยกําหนดหลักการ 5 ขั้ นตอนสําหรับการรับรูรายได
ดังนี้
ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาที่ทํากับลูกคา
ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ตองปฏิบัติในสัญญา
ขั้นที่สาม: กําหนดราคาของรายการ
ขั้นที่สี่: ปนสวนราคาของรายการใหกับภาระที่ตองปฏิบัติที่รวมอยูในสัญญา
ขั้นที่หา: รับรูรายไดเมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ตองปฏิบัติเสร็จสิ้น
ภายใตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ กิจการตอ งรับรูรายไดเ มื่อกิจการปฏิบัติ
ตามภาระที่ตองปฏิบัติ เสร็จสิ้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ จะนํ ามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของกับเรื่องรายไดเมื่อมีผลบังคับใช
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 2561
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวและจะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป ทั้งนี้ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงเพื่อใหมีเ นื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท
และการอางอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ยกเวนมาตรฐานฉบับตอไปนี้
ซึ่งมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมขอกําหนดและแนวปฏิบัติทางการบัญชี
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) สัญญาประกันภัย
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
ไดอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกวิธีการวัดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมหรือการรวมคา
ดวยวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน รวมทั้งอธิบายใหชัดเจนถึงการพิจารณาเกี่ยวกับ
การด อ ยค าของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร วมและการร วมค า มาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้
กําหนดใหใชวิธีปรับยอนหลังสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรั บปรุง 2561) เรื่อง อสั งหาริ มทรัพยเพื่อการลงทุน ได
อธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนไปยังบัญชีอื่น ๆ หรือการ
โอนจากบัญชีอื่น ๆ มาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช
งานของอสังหาริมทรัพยนั้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตน
ไปสําหรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
ไดเพิ่มขอกําหนดตาง ๆ โดยกําหนดใหใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไปสําหรับการเปลี่ยนแปลง
ดังตอไปนี้
1) ใหขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสําหรับเงื่อนไขการไดรับสิทธิและเงื่อนไขการไดรับ
สิทธิที่ไมใชเงื่อนไขการบริการหรือผลงาน สําหรับการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ที่
ชําระดวยเงินสด
2) ใหข อกํ าหนดเกี่ ยวกั บการจายโดยใชหุนเปน เกณฑที่ชํา ระดวยยอดสุ ทธิ จากภาระ
ผูกพันภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
3) ใหขอกําหนดเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับการปรับปรุงเงื่อนไขของการจายโดยใชหุน
เปนเกณฑที่เปลี่ยนการจัดประเภทจากการจายชําระดวยเงินสดเปนการจายชําระดวย
ตราสารทุน
3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือ
ทางการเงิ น ซึ่ ง ได ป ระกาศในราชกิ จจานุ เ บกษาแล วและจะมี ผ ลบั ง คั บ ใช สํ า หรั บ
งบการเงิน ที่ มีรอบระยะเวลาบัญ ชีที่เริ่ มในหรือ หลัง วันที่ 1 มกราคม 2563 เป นตนไป
ประกอบดวยมาตรฐานดังตอไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินดวยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ มดั งกล า วข า งตน กํ า หนดหลั ก การเกี่ ยวกั บการ
จั ด ประเภทและการวั ด มู ล ค าเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ด ว ยมู ล ค ายุ ติธ รรมหรื อ ราคาทุ น
ตัดจําหนายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณ
การดอยคาของเครื่องมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุน ดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีปองกันความเสีย่ ง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้จะนํามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช
ผูบริหารของกลุมบริษัทจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของมาเริ่มถือปฏิบัติ
กับงบการเงินของกลุมบริษัทเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมีผลบังคับใช
โดยผูบริหารของกลุมบริษัทอยูระหวางการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกลาวที่มีตองบการเงินของกลุมบริษัทในงวดที่จะเริ่มถือปฏิบัติ
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
นโยบายการบัญชีที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอยโดยสรุปมีดังตอไปนี้
4.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
คานายหนา
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิดรายการ
คาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมถือเปนรายไดตามเกณฑค งคาง สวนรายไดคาบริการถือเปน รายไดตามอัตราสวน
ของงานที่ทําเสร็จตามที่ระบุในสัญญา
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ดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
ดอกเบี้ยถือเปน รายไดตามเกณฑค งคาง เวนแตมีค วามไม แนน อนในการเรียกเก็ บเงิ นตน และ
ดอกเบี้ยบริษัทจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตามเกณฑคงคาง
กรณีดังตอไปนี้ ถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย
1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจนและ
มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด
4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา
5) ลูกหนี้อื่นที่คางชําระดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายไดหรือคาใชจาย
ณ วันที่เกิดรายการ
ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย
ดอกเบี้ยจากเงิน ลงทุน ถือ เป นรายไดตามเกณฑค งค าง เงิน ปน ผลจากเงิน ลงทุน ถือ เป นรายได
เมื่อมีการประกาศจาย
คาใชจาย
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง
4.2 ดอกเบี้ยเงินกูยืม
ดอกเบี้ยเงินกูยืมถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
4.3 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา
บริษัทบันทึกเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัท เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและการซื้อ ขาย
หลักทรัพยในระบบเครดิตบาลานซเปนสินทรัพยแ ละหนี้สินของบริษัทเพื่อ การควบคุมภายใน
ของบริษัทและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทไดตัดรายการดังกลาวออกทั้งดานสินทรัพย
และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยและหนี้สินที่เปนของบริษัทเทานั้น
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4.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย เงินฝากประจําที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมมีภาระผูกพัน
ตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรือนอยกวานับจากวันที่ไดมา
ซึ่งเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
เงินลงทุ นในหลักทรั พย เพื่ อค าแสดงตามมูลคายุติธรรม บริ ษัทบันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมู ล คา ของ
หลักทรัพยเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลคายุติธรรม
บริษัทบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาของหลักทรัพยดังกลาวในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
จนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ป และที่จะถือไวจนครบกําหนด แสดงมูลคา
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
การตัดจําหนายบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูล คาตราสารหนี้ใชอัตราดอกเบี้ยแทจริงซึ่งจํานวนที่
ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับรายไดดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตาม
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
กําไรและขาดทุนที่เกิ ดขึ้นจากการจําหนายเงินลงทุน คํ านวณโดยใช วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนั ก และ
บันทึกอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป
จะบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มู ล ค า ยุติ ธ รรมของหลั ก ทรัพย ในความต อ งการของตลาดคํ านวณจากราคาเสนอซื้ อ หลัง สุ ด
ณ สิ้นวันทําการสุดทายของงวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, มูลคายุติธรรมของหนวย
ลงทุน คํานวณจากมู ลคาสินทรัพยสุ ทธิ (Net asset value) และมูล คายุ ติธ รรมของตราสารหนี้
คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนเสนอซื้อลาสุดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
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4.6 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุทธิ
จากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสีย
4.7 ลูกหนี้และเจาหนี้สํานักหักบัญชี
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจาหนี้ที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลัก ทรัพยผานสํานัก หักบัญชีของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพยในแตละวัน รวมถึงเงินที่นําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีแสดงเปน
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้หรือเจาหนี้สํานักหักบัญชี ซึ่งเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ สธ. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่อง “แบบงบการเงินสําหรับ
บริษัทหลักทรัพย (ฉบับที่ 2)”
4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา แบงเปน 3 ประเภท คือ ลูก หนี้ซื้อหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนาดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้
ซื้อหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาดวยเงินสดเปนบัญชีที่ลูกหนี้จะตองชําระราคาคาซื้อหลักทรัพย
ใหบริษัทภายใน 2 วันทําการและชําระราคาคาซื้อสัญญาซื้อขายลวงหนาใหบริษัทภายใน 1 วันทําการนับจาก
วันที่สั่งซื้อหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยเปนบัญชีที่ลูกหนี้
สามารถกูยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพยไดโดยตองวางหลักประกันการชําระหนี้ในอัตราที่ไมต่ํากวาอัตรา
ที่ตลาดหลักทรั พย แหงประเทศไทยกํ าหนด ลูกหนี้ อื่นรวมลูกหนี้ซื้อหลั ก ทรัพย และสั ญญาซื้ อขาย
ลวงหนาดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและลูกหนี้ที่อยูระหวางประนอมหนี้
หรือผอนชําระ
บริษัทถือปฏิบัติในการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ล วงหน าโดยการประเมิน ฐานะลู กหนี้ แต ละรายและลู กหนี้ โดยรวม ประกอบกั บการพิ จารณา
ตามกฎเกณฑ ตามประกาศของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลั กทรัพยแ ละตลาดหลั กทรั พย
ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544 ตามลําดับ
ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน
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บริษัทตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาส
ที่ลู กหนี้จะชํ าระเงินตนและดอกเบี้ ยคื นไมครบจํานวน บริ ษัทตั้งคาเผื่ อหนี้ส งสัยจะสู ญโดยการ
ประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพย
ที่ใชค้ําประกัน และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอ และ/หรือมีโอกาสที่จะ
ไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งนี้บริษัทถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑที่กําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง
1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว แตไมไดรับการชําระหนี้ และบริษัท
ไดดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว
2) มูลหนี้ที่บริษัทไดทําสัญญาปลดหนี้ให
ข)

มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะ
ดังนี้
1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจน
และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด

ค)

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวาหลัก ประกันของลูกหนี้
ที่เขาลักษณะตาม ข)

ทั้งนี้บริษัทตัดจําหนายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการลูกหนี้จัดชั้นสูญดังกลาว
และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไมต่ํากวารอยละหนึ่งรอยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจํานวน
4.9 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ
สินทรัพยดังตอไปนี้
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ

5 ป
3 - 5 ป
5 ป
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การดอยคา
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินวามีขอบงชี้ที่ทําใหสินทรัพยอาจเกิดการดอยคา
หรือ ไม หากบริษั ทพบว ามีข อบ งชี้ ดังกลา ว บริ ษัทจะประมาณมูล คา ที่ค าดว าจะไดรับคืน ของ
สินทรัพยนั้น หากมูล คาตามบัญ ชีข องสินทรัพยสูงกวามูลคาที่ค าดวาจะไดรับคืน บริษัทจะรับรู
รายการขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายทันทีเมื่อเกิดขึ้น
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหนายสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ คํานวณโดยการเปรียบเทียบ
จากสิ่งตอบแทนที่ไดรับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่อายุการใหประโยชนทราบไดแนนอนแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามระยะเวลา
ตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยไมมีตัวตน ดังนี้
คอมพิวเตอรซอฟทแวร

5 ป

สินทรั พยไม มีตัวตนที่อายุการให ประโยชน ไมทราบแน นอนประกอบดวยคาธรรมเนียมใบอนุญาต
รอตัดจาย และโทเคนดิจิทัล บริษัทจะทดสอบการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเปนประจําทุกปและ
เมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้วาสินทรัพยไมมีตัวตนนั้นอาจดอยคา และตั้งคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
4.11 สินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย
สินทรัพยจัดเปนสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย เมื่อมูลคาตามบัญชีที่จะไดรับคืนสวนใหญมาจากการขาย
มิใชมาจากการใชสินทรัพยนั้นตอไป และสินทรัพยดังกลาวจะตองมีไวเพื่อขายในทันทีในสภาพ
ปจจุบัน
สินทรั พย ที่ถื อไว เพื่ อขายประกอบด วยอสั งหาริมทรั พย ซึ่งแสดงดวยราคาทุนหรื อมูล คายุติ ธรรม
หักตนทุนในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขายรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการ
จําหนาย
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4.12 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจสัญญาซื้อ ขายลวงหนาที่มีตอ บุคคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคาที่ซื้ อ ขาย
หลักทรัพยดวยเงินสด
4.13 สัญญาเชาระยะยาว
4.13.1 สัญญาเชาดําเนินงาน
สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนสวนใหญของการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยู
กับผู ใหเชาถือเปนสั ญญาเช าดํ าเนิ นงาน คาเชาที่ เกิ ดขึ้นจากสัญญาเชาดังกลาวจึงรับรู เป น
คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามอายุของสัญญาเชา
4.13.2 สัญญาเชาการเงิน
สั ญญาเช าซึ่ งบริ ษั ทได รั บโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนส วนใหญของการเป นเจ าของ
สินทรัพยยกเวนกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเปนสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย
ที่เชาในมูลคายุติธ รรม ณ วันเริ่มตน ของสัญญาเชาพรอ มกับภาระหนี้ส ิน ที่จะตอ งจา ย
คา เสื่ อมราคาของสิ นทรั พย ที่ เช าคํ านวณโดยวิ ธี เ ส น ตรงตามสั ญญาเช า ดอกเบี้ ย หรื อ
คาใชจายทางการเงินคํานวณโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดระยะเวลาของสัญญา
ดอกเบี้ยหรือคาใชจายทางการเงินและคาเสื่อมราคารับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
4.14 ผลประโยชนของพนักงาน
4.14.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเปนแผนการจายสมทบตามที่กําหนดไว
สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย
และมีการบริหารโดยผูจัดการกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดรับเงินสะสมเขากองทุนจาก
พนักงานและเงินสมทบจากบริษั ทและบริ ษัทยอย เงินจ ายสมทบกองทุนสํ ารองเลี้ ยงชี พ
บันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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4.14.2 ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
บริษั ทและบริษัทยอยจัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงานเพื่ อจายใหแก
พนักงานตามพระราชบัญญั ติคุมครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุ พนักงานของ
บริษัท โดยคํานวณผลประโยชนของพนักงานดังกลาวจากขอสมมติฐานทางคณิตศาสตร
ประกันภัย ณ วั นสิ้ นรอบระยะเวลารายงานด วยวิ ธี คิดลดแต ล ะหน วยที่ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) ซึ่งเปนการประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด
ของผลประโยชนที่คาดวาจะตองจายในอนาคต โดยคํานวณบนพื้นฐานของขอสมมติฐาน
ทางคณิตศาสตรประกันภัย อันไดแก เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงาน
และปจจัยอื่นๆ ทั้งนี้อัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
หลังออกจากงานอางอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล กําไรหรือขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการจะรับรูเป นรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ คาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชน
ของพนักงานจะบั นทึกในงบกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ เพื่ อ กระจายต น ทุ น ดั ง กล า วตลอด
ระยะเวลาของการจางงาน
4.14.3 การลาพักรอนประจําปที่ยังไดรับคาตอบแทน
บริษัทและบริษัทยอยรับรูต นทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นของผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
ในรูปการลาพักรอนประจําปที่ยังไดรับคาตอบแทนที่สะสมได เมื่อพนัก งานใหบริการ
ซึ่งกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของสิทธิการลางานที่ยังไดรับคาตอบแทนในอนาคต โดยวัดมูลคา
ของตนทุนดั งกลาวตามจํานวนซึ่งบริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะจายเพิ่มเนื่องจากมีสิทธิ ที่
พนักงานยังไมไดใชสะสมอยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.15 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทและบริษัทยอยรั บรูประมาณการหนี้สิ นในงบการเงิน เมื่อสามารถประมาณมูลคาหนี้ สินนั้ น
ได อยางน าเชื่ อถื อและเปนภาระผู กพั นในป จจุบัน ซึ่งมี ความเป นไปได คอนขางแนที่จะทําใหบริ ษั ท
สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทและบริษัทยอยเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว
4.16 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
4.16.1 ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษีเงินไดปจจุบัน คือ จํานวนภาษีเงินไดที่ค าดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของ
ภาครัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
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4.16.2

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนการรับรูผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาทางบัญชี ของ
สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินกับมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินที่ใชในการคํานวณ
กําไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สําหรับผลแตกตางชั่วคราวทุกรายการ และรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับ
ผลแตกต างชั่ วคราวเทาที่ มีความเปนไปได คอนขางแนวากําไรทางภาษีจะมีจํานวนเพี ยงพอ
ที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชนได โดยมีการทบทวนมูลคาตามบัญชี ณ วันที่
ในรายงาน สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลง เมื่อกําไรทางภาษี ที่จะ
นํ ามาใช ประโยชน ลดลง การกลั บรายการจะทํ าเมื่ อมีค วามเป นไปได ค อนข างแน ว า
บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บางสวนหรือทั้งหมดมาใชประโยชนได ทั้งนี้บริษัทและบริษัทยอยไมไดรับรูสินทรัพย
และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับรายการคาความนิยม
บริษัทและบริษัทยอยคํานวณมูลคาสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวย
อัตราภาษีที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพยภาษีเ งินไดรอการตัดบัญชีหรือ ใน
งวดที่คาดวาจะจายชําระหนี้สินภาษี โดยใชอัตราภาษีที่มีผ ลบังคับใชอ ยูหรือที่คาดได
คอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
รายการสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดในงวดปจจุบันจะหักกลบกันไดเมื่อบริษัทและ
บริษัทยอยมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยแ ละหนี้สินดังกลาวมาหักกลบกัน
และบริษัทและบริษัทยอ ยตั้งใจจะชําระหนี้สินดังกลาวดวยยอดสุทธิหรือตั้ งใจจะรับ
ชําระสินทรัพยและหนี้สินในเวลาเดียวกันและทั้งสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับหนวยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยแสดงรายการค า ใช จา ยภาษี เ งิ น ได ห รื อ รายได ภ าษี เ งิ น ได
ที่เกี่ยวของกับกําไรหรือขาดทุนไวในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ รายการภาษีเงินไดใน
งวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองคประกอบอื่นของ
สวนของเจาของ ถาภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึก โดยตรงไป
ยังองคประกอบอื่นของสวนของเจาของในงวดบัญชีเดียวกันหรือตางงวด
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4.17 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหวางงวด
ทั้งนี้ ในระหวางงวด บริษัทไมมีตราสารที่อาจเปลี่ยนเปนหุนสามัญเพื่อคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุน
ปรับลด
4.18 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
รายการที่ เปนเงินตราตางประเทศจะถู กแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ด
รายการ และแปลงค าสินทรั พย และหนี้ สินที่ เป นตัวเงินที่เปนเงิ นตราต างประเทศ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ใหเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการกําไร
และขาดทุนจากอั ตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเมื่ อมี การชํ าระเงินหรื อที่เกิ ดจากการแปลงคา
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.19 การบริหารความเสี่ยงและการปองกันความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่แ สดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเท า
เงินสด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และเงินลงทุน ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการ
ไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ
4.20 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือ กิจการที่เ กี่ยวข องกันกั บบริษั ทหมายถึง บุ คคลหรือ กิจการที่มีอํานาจควบคุ มบริษั ท
หรื ออยู ภายใต ความควบคุ มของบริ ษัทไมวา ทางตรงหรือ ทางอ อม หรื อ อยู ภ ายใตก ารควบคุ ม
เดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทําหนาที่ถือหุน และบริษัทยอ ย ตลอดจนกิจการที่เปนบริษัท
ยอยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวขอ งกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและ
บุคคลซึ่งผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออม และมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
ตอบริษัท ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับ
บุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ ระหว างบุค คลหรื อกิจการที่เ กี่ยวข องกัน กับบริ ษัทแต ละรายการ
บริษัทคํานึงถึงเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
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4.21 การใชดุลยพินิจของผูบริหาร
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารของบริษัทตอ ง
อาศั ยดุ ล ยพินิจหลายประการในการกํ าหนดนโยบายการบั ญชี การประมาณการ และการตั้ ง
ขอสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอการแสดงจํานวนสินทรัพย หนี้สิน และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
สินทรัพยและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งการแสดงรายไดแ ละ
คาใชจายของงวดบัญชี ถึงแมวาการประมาณการของผูบริหารไดพิจารณาอยางสมเหตุสมผลภายใต
เหตุการณ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตางไปจากประมาณการนั้น ซึ่งการใชดุลย
พินิจของผูบริหารมีดังนี้
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ตนทุนบริการในอดีตที่เกี่ยวของกับการแกไขโครงการจะรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อมี
การแกไขโครงการเกิดขึ้นฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยพิจารณาโดยใชดุล ยพินิ จวาภาระ
ผูกพันจะเกิดขึ้นตอเมื่อเสมือนแนนอนแลววากฎหมายใหมจะไดรับการบัญญัติขึ้นตามขอกําหนดที่
รางไว
4.22 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรมเปนราคาที่จะไดรับจากการขายสินทรัพย หรือจะจายเพื่อ โอนหนี้สินในรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วัน ที่วัดมูล คา ไมวาราคานั้นจะสามารถสังเกตได
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลคา ในการประมาณมูลคายุติธรรมของรายการ
สินทรัพยหรือหนี้สินรายการใดรายการหนึ่ง กลุมบริษัทพิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพยหรือ
หนี้สินนั้นซึ่งผูรวมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสินทรัพยหรือหนี้สิน ณ วันที่
วัดมูลคา โดยการวัดมูลคายุติธรรมและ/หรือการเปดเผยขอ มูลในงบการเงินรวมนี้ใชตามเกณฑ
ตามที่กลาว
นอกจากนี้ การวัดมูลคายุ ติธรรมได จัดลําดับชั้ นเปนระดั บที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ ง
ตามลํ าดับขั้ นของข อมู ลที่สามารถสั งเกตได และตามลํ าดั บความสํ าคัญของขอมู ลที่ ใชวัดมูลค า
ยุติธรรม ซึ่งมีดังตอไปนี้
- ระดั บที่ 1 เป น ราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาด (ไม ตอ งปรั บปรุง ) ที่ มี ส ภาพคล อ งสํ า หรั บ
สินทรัพย หรือหนี้สินอยางเดียวกันและกิจการสามารถเขาถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลคา
- ระดับที่ 2 เปนขอมูลอื่นที่สังเกตไดไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมสําหรับสินทรัพย
นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับที่ 1
- ระดับที่ 3 เปนขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดสําหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น
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5.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตั๋วเงินระยะสั้น
ที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา
หัก เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคา *
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

364,718,370 342,458,733 300,308,119 324,854,543
(12,273,050) (12,137,303) (12,267,733) (12,136,303)
352,445,320 330,321,430 288,040,386 312,718,240

(* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคา ไมตอ งแสดงเปน
สินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัทเพื่อลูกคาในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมจํานวน 12.27 ลานบาท และ 12.14 ลานบาท ตามลําดับ และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวน 12.27 ลานบาท และ 12.14 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทตองสงคืนเมื่อลูกคาทวงถาม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกคาธุรกิจหลักทรัพยที่ยังมียอดเงินลงทุนคงเหลือจํานวน 439 บัญชี
และ 428 บัญชี ตามลําดับ ที่โอนไปยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด (ดูหมายเหตุขอ 35) ยังไมได
นําสงสัญญาเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยใหแกบริษัทหลัก ทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยลูกคาดังกลาวมี
เงินฝากเพื่อซื้อขายหลักทรัพยจํานวน 4.44 ลานบาท และ 4.31 ลานบาท ตามลําดับ และหุนมูลคา 122.17
ลานบาท และ 152.67 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เมื่อลูกคาดังกลาวไดนําสงสัญญาเปดบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด แลว บริษัทจะโอนทรัพยสินของลูกคารายที่นําสง
สัญญากลับไปฝากยังบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัดตอไป
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6.

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ดังตอไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนินคดี
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ 7)
รวม

62,605,839
62,605,839
(62,605,839)
-

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

บริษัทไดจัดชั้นลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่เขาเกณฑการจัดชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํา กับ หลั ก ทรั พย แ ละตลาดหลั ก ทรั พย เรื่ อ งการจั ดทํา บั ญ ชี เ กี่ ยวกั บลู ก หนี้ ดอ ยคุ ณ ภาพของบริ ษั ท
หลักทรัพยที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่
15 กุมภาพันธ 2544 ดังนี้

มูลหนี้จัดชั้นปกติ
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวา
มาตรฐาน
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับ
บาท
62,605,839
62,605,839

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตั้ง
โดยบริษัท
บาท
(62,605,839)
(62,605,839)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลคาลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
บาท
-

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับ
บาท
62,654,566
62,654,566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
คาเผื่อหนี้สงสัย
มูลคาลูกหนี้ธุรกิจ
จะสูญที่ตั้ง
หลักทรัพยและ
โดยบริษัท
ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
บาท
บาท
(62,654,566)
(62,654,566)

-
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มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน และมูลหนี้จัดชั้นสงสัย (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ) แยกตาม
อายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้

มากกวา 3 ป ขึ้นไป
รวม

7.

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ยอดตนงวด
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ 6)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
62,605,839
62,654,566
62,605,839
62,654,566
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งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
62,654,566
62,654,566
(48,727)
62,605,839
62,654,566
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8.

เงินลงทุน
8.1 บริษัทมีเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนไดดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน/
มูลคา
ราคาทุน/
มูลคา
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพ ยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน
หลักทรัพ ยหุนทุน - หนวยลงทุน
ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
รวม
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมหลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพ ยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุน

129,776,771
380,512
334,176,059
464,333,342
(17,590,270)
(105,000,000)
341,743,072

105,247,574 277,495,814
382,629
25,309,476
236,112,869 693,381,940
341,743,072 996,187,230
(18,379,715)
(105,000,000)
341,743,072 872,807,515

199,809,914
(23,240,903)
176,569,011

176,569,011
176,569,011

7,351,996
(2,926,750)
4,425,246

4,425,246
4,425,246

23,289,155
23,289,155

23,289,155
23,289,155

23,191,912
23,191,912

23,191,912
23,191,912

198,396,323
125,000
198,521,323
(5,218,171)
193,303,152
734,904,390

245,972,314
27,024,289
599,810,912
872,807,515
872,807,515

193,178,152 338,032,114 262,401,202
125,000
125,000
125,000
193,303,152 338,157,114 262,526,202
(75,630,912)
193,303,152 262,526,202 262,526,202
734,904,390 1,162,950,875 1,162,950,875
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หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพ ยหนุ ทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน
หลักทรัพ ยหุนทุน – หนวยลงทุน
ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
รวม
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมหลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพ ยหุนทุน - หลักทรัพยจดทะเบียน
หัก คาเผื่อการปรับมูลคา
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ
รวม
หัก คาเผื่อการดอยคา
รวมเงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน/
มูลคา
ราคาทุน/
มูลคา
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
129,776,771
380,512
217,935,584
348,092,867
(17,590,270)
330,502,597

105,247,574
382,629
224,872,394
330,502,597
330,502,597

277,495,814
25,309,476
651,381,940
954,187,230
(16,692,044)
(25,632,496)
911,862,690

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

199,809,914
(23,240,903)
176,569,011

176,569,011
176,569,011

7,351,996
(2,926,750)
4,425,246

4,425,246
4,425,246

198,396,323
125,000
198,521,323
(5,218,171)
193,303,152
700,374,760

193,178,152 338,032,114 262,401,202
125,000
125,000
125,000
193,303,152 338,157,114 262,526,202
(75,630,912)
193,303,152 262,526,202 262,526,202
700,374,760 1,178,814,138 1,178,814,138

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 บริษัทไดโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนของหลักทรัพยหนึ่งจากหลักทรัพย
เผื่อขายเปนหลักทรัพยเพื่อคา เนื่องจากบริษัทมีความประสงคจะขายเงินลงทุนดังกลาวในระยะเวลาอันใกล
ซึ่งการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกลาวทําใหเกิดกําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกลาว
จํานวน 180.56 ลานบาท
เมื่อวันที่ 24 ธั นวาคม 2561 บริษั ทไดโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนของหลัก ทรัพย หนึ่ งจากหลั กทรัพย
เพื่อคาเปนหลักทรัพยเผื่อขาย เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเปนการถือไวระยะยาวซึ่งการโอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกลาวทําใหเกิดขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกลาวจํานวน
123.12 ลานบาท

144

รายงานประจําปี 2561

- 23 -

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยไดตั้งคาเผื่อการดอยคาซึ่งแสดงอยูในงบการเงินรวมสําหรับเงินลงทุน
ในหลัก ทรัพย เพื่อ ค าประเภทตั๋ วแลกเงินที่ บริษัทยอยไดล งทุ นไวจํานวน 105.00 ล านบาท มีผ ลทําให
บริษัทตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาประเภทตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัทยอย
จํานวน 25.63 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูหมายเหตุขอ 10)
8.2 เงินลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงินตามอายุคงเหลือของสัญญามีดังนี้

เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

เงินฝากสถาบันการเงิน
รวม

ไมเกิน 1 ป
บาท
23,289,155
23,289,155

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
บาท
บาท
-

รวม
บาท
23,289,155
23,289,155

ไมเกิน 1 ป
บาท
23,191,912
23,191,912

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
บาท
บาท
-

รวม
บาท
23,191,912
23,191,912

(เงินฝากสถาบันการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560: ไมมี)
8.3 กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนที่รับรูในสวนของเจาของ

ยอดยกมาตนงวด
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด
- จากการปรับปรุงภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี
- จากการวัดมูลคาเงินลงทุน
- จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
3,540,197
175,028,622

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
3,540,197
175,028,622

4,103,336
(20,516,682)
(12,873,149)

4,103,336
(20,516,682)
(12,873,149)

42,872,106
(33,801,686)
(180,558,845)
3,540,197

42,872,106
(33,801,686)
(180,558,845)
3,540,197
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8.4 บริษัทมีเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้

หุนสามัญ

9.

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน/
มูลคา
คาเผื่อ
ราคาทุน/
มูลคา
คาเผื่อ
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การดอยคา ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การดอยคา
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,808
962
6,846
7,808
879
6,929
7,808
962
6,846
7,808
879
6,929

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเงินใหกูยมื ระยะสั้นแกบริษัทยอยแหงหนึ่งจํานวน 19 ลานบาทและ
ดอกเบี้ยคางรับจํานวน 343,973 บาท โดยไมมีหลักประกัน และมีอัตราดอกเบี้ยรอ ยละ 5 ตอป เงินกูยืม
ดังกลาวจะครบกําหนดชําระในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 จํานวน 9 ลานบาทและในวันที่ 24 กันยายน 2562
จํานวน 10 ลานบาท ตามลําดับ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไมมี)

10. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งเปนบริษัทจํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

งบการเงินรวม
ประเภท
ทุนชําระแลว
สิทธิการออกเสียง
วิธีราคาทุน
วิธีสวนไดเสีย
หลัก ทรัพย ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
ลานบาท ลานบาท รอยละ
รอยละ ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

บริษัทรวม
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ
บริษัท เซนติเมนทัล
นําเขา สงออก
(ประเทศไทย) จํากัด
จัดจําหนายปลีก
และสงน้ําหอมและ
เครื่องสําอาง
หุน สามัญ
บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จํากัด
ธุรกิจดานสุขภาพ
ดานธุรกิจ โยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม หุน สามัญ
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2,137.8

2,137.8

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,306.6

1,355.3

40.0

30.0

34.50

46.00

13.8

13.8

6.8

14.2

60.0

60.0

30.00

30.00

217.8
1,475.7

217.8
1,475.7

189.8
1,503.2

210.8
1,580.3
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ชื่อบริษัท

บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน อินโนเทค จํากัด

บริษัท บริหารสินทรัพย
ลุมพินี จํากัด

บริษัท เอสอี ดิจิทัล จํากัด
หัก คาเผื่อการดอยคา

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภท
ทุนชําระแลว
สิทธิการออกเสียง
วิธีราคาทุน
วิธ ีสว นไดเสีย
หลักทรัพย ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
ลานบาท ลานบาท
รอยละ
รอยละ ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

ใหบริการจัดการ
กองทุนรวม
กองทุนสวนบุคคล
และกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
หุนสามัญ
รับซื้อ รับโอน
และรับจางบริหาร
สินทรัพยดอย
คุณภาพของ
สถาบันการเงิน หุน สามัญ
สินทรัพยดิจิทัล หุน สามัญ

ประเภท
ธุรกิจ

205.4

125.4

100.00

100.00

255.8

173.1

55.5

(25.6)

25.0
25.0

25.0
-

100.00
100.00

100.00
-

25.0
25.0
(220.3)
85.5

25.0
(173.1)
25.0

24.2
23.8

24.5
(1.1)

103.5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภท
ทุนชําระแลว
สิทธิการออกเสียง
วิธีราคาทุน
วิธ ีสวนไดเสีย
หลักทรัพย ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
ลานบาท ลานบาท
รอยละ
รอยละ ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

บริษัทรวม
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 2,137.8
บริษัท เซนติเมนทัล
นําเขา สงออก
(ประเทศไทย) จํากัด
จัดจําหนายปลีก
และสงน้ําหอมและ
เครื่องสําอาง หุน สามัญ
40.0
บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จํากัด
ธุรกิจดานสุขภาพ
ดานธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม หุน สามัญ
60.0

2,137.8

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,306.6

1,355.3

30.0

34.50

46.00

13.8

13.8

6.8

14.2

60.0

30.00

30.00

217.8
1,475.7
1,561.2

217.8
1,475.7
1,500.7

189.8
1,503.2
1,606.7

210.8
1,580.3
1,579.2

ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดฟองผูออกตั๋วแลกเงินรายหนึ่งจํานวนเงิน 105.00 ลานบาท
เนื่องจากผูออกตั๋วแลกเงินดังกลาวไมสามารถจายคืนเงินเมื่อตั๋วครบกําหนด มีผลทําใหบริษัทยอยไดตั้งคา
เผื่อการดอยคาซึ่งแสดงในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สําหรับเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อ
คาประเภทตั๋วแลกเงินที่บริษัทยอยไดลงทุนไวดังกลาวจํานวน 105.00 ลานบาท และบริษัทตั้งคาเผื่อ การ
ดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาประเภทตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัทยอยจํานวน25.63 ลานบาท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ (ดูหมายเหตุขอ 8)
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สรุปขอมูลทางการเงินของบริษัทรวมตามงบการเงินทีค่ ูณตามสัดสวนการถือหุนแลวมีดังตอไปนี้

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สินทรัพยสุทธิ

รายไดรวม
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
สุทธิสําหรับงวด

บริษัทหลักทรัพย
เคที ซีมิโก จํากัด
3,311.4
(2,171.4)
1,140.0

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
ลานบาท
อื่นๆ
146.2
(105.7)
40.5

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลานบาท
บริษัทหลักทรัพย
อื่นๆ
เคที ซีมิโก จํากัด
664.1
157.8

รวม
3,457.6
(2,277.1)
1,180.5

รวม
821.9

บริษัทหลักทรัพย
เคที ซีมิโก จํากัด
4,403.8
(3,215.1)
1,188.7

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
ลานบาท
อื่นๆ

รวม

162.9
(95.4)
67.5

4,566.7
(3,310.5)
1,256.2

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลานบาท
บริษัทหลักทรัพย
อื่นๆ
เคที ซีมิโก จํากัด
741.6
111.0

(28.4)

(49.8)

1.6

(6.6)

(5.0)

(27.3)

-

(27.3)

(23.4)

-

(23.4)

ตอ มาเมื ่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน 2561 ที่ ประชุมวิ สามัญผู ถือ หุ นของบริษัทรวมมีมติ อนุ มัติเ พิ่มทุ นจด
ทะเบียนหุนสามัญ อีก จํานวน 100,000 หุ น จากหุนสามัญเดิ มจํานวน 300,000 หุน เปน หุนสามัญใหม
จํานวน 400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท โดยที่บริษัทไมไดใชสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาว
สงผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทลดลงจากเดิมรอยละ 46.00 เปนรอ ยละ 34.50 ของทุนชําระแลว
ของบริษัทรวมดังกลาว
เมื่อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ที่ป ระชุม คณะกรรมการลงทุ น มี ม ติ ให บ ริ ษั ท ลงทุน ในหุ น สามั ญ
บริ ษั ท แอ บเซอลู ทโยคะ จํ า กั ด ซึ่ งเป น บริ ษั ทรวม มู ล ค าเงิ น ลงทุ น 217.80 ล านบาท ประกอบด วย
หุนสามัญจํานวน 1,800,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน ละ 10.00 บาท คิดเปนสัดสวนการลงทุน รอยละ 30
ของทุนชําระแลวของบริษัทรวมดังกลาว

รายงานประจําปี 2561

852.6

(21.4)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุน มีมติใหบริษัทลงทุน ในหุน สามัญ บริษัท
เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึ่งเปนบริษั ทรวม มู ลคาเงิ นลงทุน 13.80 ลานบาท ประกอบดวย
หุนสามัญจํานวน 138,000 หุน มูล คาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท คิดเปนสัดสวนการลงทุนรอยละ 46
ของทุนชําระแลวของบริษัทรวมดังกลาว

148

รวม

- 27 -

เมื่อวันที่ 15 มี นาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุ นของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากั ด
(เดิ มชื่ อ บริ ษัท หลั ก ทรั พยจัดการกองทุ น โซลาริส จํา กัด ) ซึ่ งเป นบริ ษัทยอ ย มี มติอ นุมัติเพิ่ มทุน จด
ทะเบียนของบริษัทจํานวน 80.00 ลานบาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 125.40 ลานบาท เปนทุนจด
ทะเบียน 205.40 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท เพื่อจําหนายใหกับผูถือหุนเดิมในราคาหุนละ
10.35 บาท หรือคิดเปนมูลคา 82.80 ลานบาท เพื่อใชเ ปนเงินทุนหมุนเวียนและเปน ไปตามหลักเกณฑ
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่องการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน และเมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2561
บริษัทไดใช สิทธิซื้ อหุนสามัญ เพิ่มทุ นดังกลาวจํ านวน 82.80 ลานบาท ทั้ งนี้บริษัทย อยดัง กลาวไดจด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทแลวเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด
มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด อีกจํานวน 20 ลานบาท
จากทุนจดทะเบียนเดิ มจํานวน 205.40 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 225.40 ลานบาท โดยการออกหุ น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาท เพื่อจําหนายใหกับผูถือหุนเดิมใน
ราคาตามมูลคา เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเปนไปตามหลักเกณฑข องสํานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่อ ง
การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริษัทยอยไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนดังกลาวแลวเมื่อ วันที่
19 ธั นวาคม 2561 และได จดทะเบี ยนเพิ่มทุ นจดทะเบี ยน และทุ นที่ อ อกและชํ า ระแล ว กั บสํ า นั ก งาน
ทะเบี ยนหุ นสวนบริษัทเมื่ อวัน ที่ 4 มกราคม 2562 บริ ษัทย อยจึ งบันทึ กรายการดังกลาวไวเ ปนเงินรั บ
ลวงหนาคาหุนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด มีทุนชําระแลว 205.40 ลานบาท
ประกอบดวยหุนสามัญ 20,540,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10.00 บาทและวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทุน
ชําระแลว 125.40 ล านบาท ประกอบด วยหุ นสามัญ 22,800,000 หุ น มูล คาที่ ตราไวหุน ละ5.50 บาท
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทถือหุนรอยละ 100 ของทุนชําระแลวของบริษัท
ยอยดังกลาว
ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2561 และ 2560 บริ ษัท บริหารสิน ทรั พย ลุ มพินี จํากัด ซึ่งเปนบริ ษัทยอ ย มีทุน
ชําระแลว 25.00 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ 2,500,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ10.00 บาท ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทถือหุนรอยละ 100 ของทุนชําระแลวของบริษัทยอยดังกลาว
เมื่อวัน ที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติใหบริษั ทลงทุนในหุ นสามั ญบริษั ท
เอสอี ดิจิทัล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย มีทุนชําระแลว 25 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญ 250,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทถือหุนรอยละ 100 ของทุนชําระแลว
ของบริษัทยอยดังกลาว
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11. สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ

ราคาทุน
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ

ราคาทุน
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

บาท

บาท

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

81,092
531,368
1,888,000
2,500,460

(46,295)
(5,158,585)
(1,938,000)
(7,142,880)

7,803,814
7,945,069
7,378,000
23,126,883

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

(994,622)
(753,937)
(1,478,826)
(3,227,385)

46,289
5,158,028
937,674
6,141,991

(7,363,058)
(6,997,839)
(2,019,582)
(16,380,479)
6,746,404

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
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
3,227,385
3,688,521
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ราคาทุน
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ

ราคาทุน
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
คาเสือ่ มราคาสําหรับปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

บาท

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

73,092
246,192
1,888,000
2,207,284

(1,938,000)
(1,938,000)

4,937,027
2,260,707
7,378,000
14,575,734

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

(955,400)
(149,772)
(1,478,826)
(2,583,998)

937,674
937,674

(4,544,477)
(1,913,807)
(2,019,582)
(8,477,866)
6,097,868

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

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
2,583,998
2,522,147

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวม บริษัทและบริษัทยอ ยมีสวนปรับปรุงอาคารเชา
และอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม
ของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 9.02 ลานบาท และ 11.53 ลานบาท ตามลําดับ
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สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสวนปรับปรุงอาคารเชาและ
อุปกรณซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเสื่อ มราคาสะสมของสินทรัพย
ดังกลาวจํานวน 1.80 ลานบาท และ 1.55 ลานบาท ตามลําดับ
12. สินทรัพยไมมีตัวตน
อายุการให
ประโยชน

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล
ประเภทการบริหารสินทรัพย
โทเคนดิจิทัล
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
รวม

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
รายจาย
ตัดบัญชี

บาท

-

-

803,836

-

3,320,548
464,109
100,000
66,200,000
151,507
71,040,000

ตัดจําหนาย/
โอนออก

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท

-

ไมทราบแนนอน*
ไมทราบแนนอน*
ไมทราบแนนอน*
ไมทราบแนนอน*
5 ป

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

66,200,000
98,800
66,298,800

ไมทราบแนนอน*

803,836

ไมทราบแนนอน*
ไมทราบแนนอน*
ไมทราบแนนอน*
5 ป

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

(51,524)
(51,524)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
รายจาย
ตัดบัญชี
บาท

บาท

บาท

-

-

-

803,836

-

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

10,050
10,050

(47,493)
(47,493)

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

51,524
47,493

อายุการให
ประโยชน

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
โทเคนดิจิทัล
คอมพิว เตอรซอฟทแวร
รวม
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

บาท

803,836

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

ตัดจําหนาย/
โอนออก

บาท

ไมทราบแนนอน*

อายุการให
ประโยชน

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
ประเภทการจัดการกองทุนสวนบุคคล
ประเภทการบริหารสินทรัพย
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท

ไมทราบแนนอน*
ไมทราบแนนอน*
5 ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายจาย
ตัดจําหนาย/
ตัดบัญชี
โอนออก

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท

เพิ่มขึ้น

บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

3,320,548
1
3,320,549

66,200,000
66,200,000

-

-

3,320,548
66,200,000
1
69,520,549
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อายุการให
ประโยชน

คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจาย
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
คอมพิว เตอรซอฟทแวร
รวม
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560

ไมทราบแนนอน*
5 ป

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายจาย
ตัดจําหนาย/
ตัดบัญชี
โอนออก

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2560
บาท

เพิ่มขึ้น

บาท

บาท

บาท

3,320,548
1
3,320,549

-

-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
บาท
3,320,548
1
3,320,549
-

* คาธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจายมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนเนื่องจากใบอนุญาตดังกลาวไมมีวันหมดอายุ และบริษัทและบริษัทยอยคาดวา
ใบอนุญาตดังกลาวจะกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกบริษัทและบริษัทยอยอยางไมมีที่สิ้นสุด
** โทเคนดิจิทัล มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน และบริษัทและบริษัทยอยคาดวาสินทรัพยดังกลาวจะกอใหเกิดกระแสเงินสดสุทธิแกบริษัทและบริษัท
ยอยอยางไมมีสนิ้ สุด

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริษัทไดซื้อโทเคนดิจิทัลซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทแหงหนึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา จํานวนเงิน 2 ลานดอลลารสหรัฐหรือ 66.20 ลานบาท ซึ่งบริษัทคาดวาจะไดรับสวนแบง
ผลตอบแทนจากผลประกอบการของสินทรัพยภายใตการบริหารของผูออกโทเคนดิจิทัลนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงินรวม บริษัทและบริษัทยอยมีคอมพิวเตอรซ อฟทแ วร
จํา นวนหนึ่ง ซึ่ง ตัด บัญ ชีหมดแลว แตย ังใชง านอยู  โดยราคาทุน กอ นหัก คา ตัด จํา หนา ยสะสมของ
สินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 7.55 ลานบาท สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 บริษัทมีคอมพิวเตอรซอฟทแวรซึ่งตัดบัญชีหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยราคาทุนกอ นหักคา
ตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 0.02 ลานบาท
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13. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพยอื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหนายใบอนุญ าตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

199,304
46,576,128
4,966,206
3,218,287
10,357
22,721,673
77,691,955

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

199,304
46,576,128
4,966,206
3,218,287
10,357
54,970,282

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

10,331,927
664,110
10,996,037
66,695,918

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

10,331,927
664,110
10,996,037
43,974,245

36,474,937
885,049
664,110
38,024,096
24,825,527

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางงวด มีดังนี้

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยัง ไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา เงินลงทุนเพื่อคา
ขาดทุนที่ยัง ไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา เงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพยอื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
กําไรทีย่ ังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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ณ วันที่
1 มกราคม
2561
บาท

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู
รายการที่รับรู
ในกําไรหรือขาดทุน ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุขอ 30)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
บาท

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

(6,656)
(9,752,478)
(1,338,494)
(11,549)
(11,109,177)

3,218,287
3,218,287

199,304
46,576,128
4,966,206
3,218,287
10,357
22,721,673
77,691,955

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

(26,143,010)
(26,143,010)
15,033,833

(885,049)
(885,049)
4,103,336

10,331,927

-

664,110
10,996,037
66,695,918
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ณ วันที่
1 มกราคม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
สินทรัพยอื่น
ขาดทุนทางภาษีสะสม
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา เงินลงทุนเพื่อคา
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา เงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

2560
บาท

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

(ดูหมายเหตุขอ 30)
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)

ณ วันที่
1 มกราคม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยัง ไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา เงินลงทุนเพื่อคา
ขาดทุนที่ยัง ไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา เงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพยอื่น

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู
รายการที่รับรู
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกําไรขาดทุน

2561
บาท

เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
-

31 ธันวาคม
2560
บาท

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

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู
รายการที่รับรู
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุขอ 30)
บาท

ณ วันที่

เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

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

ณ วันที่

31 ธันวาคม
2561
บาท

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

(6,656)
(9,752,478)
(1,338,494)
(11,097,628)

3,218,287
3,218,287

199,304
46,576,128
4,966,206
3,218,287
10,357
54,970,282

36,474,937
885,049
664,110
38,024,096
24,825,527

(26,143,010)
(26,143,010)
15,045,382

(885,049)
(885,049)
4,103,336

10,331,927
664,110
10,996,037
43,974,245
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ณ วันที่
1 มกราคม

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยัง ไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา เงินลงทุนเพื่อคา
สินทรัพยอื่น
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตัดจําหนายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู
รายการที่รับรู
ในกําไรหรือขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุขอ 30)
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

1,820,971
43,757,155
73,050
664,110
46,315,286
(17,082,196)

34,653,966
(73,050)
34,580,916
(964,383)

เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
(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
62,849,623
36,474,937
885,049
664,110
38,024,096
24,825,527

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวน 170.10 ลานบาท และ
82.76 ลานบาท ตามลําดับ ที่คาดวาจะไมสามารถนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชซึ่งจะหมดอายุภายใน 5 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทยอยมีผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวน 54.77 ลานบาท
และ 58.11 ลานบาท ตามลําดับ ที่คาดวาจะไมสามารถนําผลแตกตางชั่วคราวมาใชซึ่งจะหมดอายุภายใน 5 ป

156

รายงานประจําปี 2561

- 35 -

14. สินทรัพยอื่น

ดอกเบี้ยคางรับ
เงินปนผลคางรับ
คาประกันภัยจายลวงหนา
คาบํารุงรักษาจายลวงหนา
คาธรรมเนียมตลาดหลักทรัพยจายลวงหนา
คาใชจายจายลวงหนาอื่น
เงินมัดจําอื่น
ภาษีเงินไดรอรับคืน
เงินจายลวงหนาเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย
ในประเทศเมียนมาร
เงินจายลวงหนาคาธรรมเนียมศาลของกองทุน
ที่บริหารโดยบริษัทยอย
คาหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัทยอยจายลวงหนา
ลูกหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
บาท
บาท
บาท
บาท
75,569
154,009
72,868
152,103
38,304
38,304
134,900
127,418
134,900
127,418
87,019
87,111
109,389
109,389
109,389
109,389
152,230
319,167
137,480
94,546
944,035
936,001
596,550
589,251
12,232,216 11,743,758
2,617,954
2,479,054
14,279,980

48,771,900
13,440,792

8,722,734
335,058
37,111,434

455,085
76,144,630

20,000,000
8,722,734
332,092
32,762,271

48,771,900
324,014
52,647,675

15. เงินกูยืมอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินกูยืมอื่นดังตอไปนี้

เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
รวมเงินกูยืมอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
รวม
(รอยละ) ตอป
บาท
บาท
บาท
บาท
4.00

528,062,334
528,062,334

-

-

528,062,334
528,062,334

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน
รวมเงินกูยืมอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้ที่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบี้ย ภายใน 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป
รวม
(รอยละ) ตอป
บาท
บาท
บาท
บาท
3.90 - 4.00

675,908,797
675,908,797

-

-

675,908,797
675,908,797

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงิน กูยืมอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
675,908,797
467,778,822

ยอดยกมาตนงวด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ไดรับเงินกูยืมอื่น
จายคืนเงินกูยืมอื่น
การเปลี่ยนแปลงที่มิใชเงินสด
ตนทุนทางการเงิน
ยอดคงเหลือปลายงวด

1,756,737,347
(1,935,000,000)

2,726,349,409
(2,550,000,000)

30,416,190
528,062,334

31,780,566
675,908,797

16. ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน ประกอบดวย

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน
หลังออกจากงาน
การลาพักรอนประจําปที่ยังไดรับคาตอบแทน
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

11,125,769
620,181
11,745,950

10,747,603
552,323
11,299,926

10,544,435
1,022,857
11,567,292

8,193,231
487,824
8,681,055
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ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษั ทและบริ ษั ทย อ ยมี โ ครงการผลประโยชนข องพนั ก งานหลั งออกจากงานตามพระราชบั ญญั ติ
คุมครองแรงงานและตามระเบี ยบการเกษี ยณอายุพนัก งานบริษัท ซึ่ง จัดเป น โครงการผลประโยชน
ที่กําหนดไวที่ไมไดจัดใหมีกองทุน
จํานวนที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ตนทุนบริการในอดีต

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
1,549,497
1,669,865
180,928
178,340
990,892
2,721,317
1,848,205

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
1,388,068
996,966
175,412
140,852
990,892
2,554,372
1,137,818

การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน มีดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม

2561
บาท

2560
บาท

2561
บาท

2560
บาท

10,544,435

6,896,312

8,193,231

5,480,726

ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย

1,549,497
180,928

1,669,865
178,340

1,388,068
175,412

996,966
140,852

ตนทุนบริการในอดีต
ปรับปรุงผลประโยชนของพนักงานจากการเลิกจาง

990,892
3,232,892

-

990,892
-

ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน
ของพนักงานหลังออกจากงาน

-

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- จากการปรับปรุงจากประสบการณ
- จากการเปลีย่ นแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร

(673,985)
-

714,179
588,192

-

744,577
356,476

- จากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
ผลประโยชนพนักงานที่จายในระหวางป

(11,490)
(4,687,400)

651,807
(154,260)

-

473,634
-

ยอดยกไปของภาระผูกพันผลประโยชน
ของพนักงานหลังออกจากงาน

11,125,769

10,544,435

10,747,603

8,193,231
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เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแหงชาติไดมีมติผานรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับ
ใหมซึ่งกฎหมายดังกลาวอยูในระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
ฉบับใหมนี้กําหนดอัตราคาชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจางเลิกจางสําหรับลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ
20 ปขึ้นไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราลาสุด 400 วันสุดทายฝายบริหารของบริษัท
และบริษัทยอยพิจารณาโดยใชดุลยพินิจวาการแกไขโครงการเกิดขึ้นและรับรูตนทุนบริการในอดีตเปน
คาใชจายเมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติผานพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม ทั้งนี้บริษัท
ไดบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวโดยรับรูตนทุนบริก ารในอดีตเปนคาใชจายจํานวน
0.99 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แลว
ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกัน ภัยที่ใชในการคํานวณภาระผูกพัน
ผลประโยชนของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้

ขอสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(รอยละตอป)
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
1.91 - 2.61
6.0 - 29.0
ขึ้นอยูกับชวงอายุ
ของพนักงาน
6.0

1.91 - 2.20
6.0 - 29.0
ขึ้นอยูกับชวงอายุ
ของพนักงาน
6.0
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ขอสมมติที่สําคั ญในการกําหนดโครงการผลประโยชนที่กํา หนดไว ตามหลั ก คณิตศาสตรประกันภั ย
ประกอบดวย อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตรามรณะ และอัตราคิดลดการวิเคราะหความออนไหว
ดานลางไดพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในแตละขอ สมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ที่เ กี่ยวของที่อาจเปนไปไดอยางสมเหตุสมผล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะที่
ขอสมมติอื่นคงที่ ดังนี้

อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นรอยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงรอยละ 1
อัตราการมีชีวิตอยู - เพิ่มขึ้นรอยละ 1
อัตราการมีชีวิตอยู - ลดลงรอยละ 1
อัตราการหมุนเวียน - เพิ่มขึ้นรอยละ 1
อัตราการหมุนเวียน - ลดลงรอยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นรอยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงรอยละ 1

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
691,636
657,584
(637,522)
(607,882)
41,263
42,581
(41,069)
(42,384)
(562,151)
(635,324)
214,999
372,071
(519,588)
(584,735)
573,577
644,915

งบการเงินเฉพาะ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
654,898
459,048
(605,187)
(426,907)
39,654
34,353
(39,467)
(34,189)
(524,776)
(443,708)
171,490
159,281
(486,837)
(409,890)
535,557
449,401

การวิ เ คราะห ค วามอ อ นไหวข างต น อาจไมไ ด แ สดงถึ งการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ งในโครงการ
ผลประโยชนที่กําหนดไว เนื่องจากเปนการยากที่การเปลี่ยนแปลงขอสมมติตางๆ จะเกิดขึ้นแยกตางหาก
จากขอสมมติอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธกัน
นอกจากนี้ ในการแสดงการวิเคราะหความออนไหวขางตน มูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชน
ที่กําหนดไว ณ วัน สิ้นรอบระยะเวลารายงาน คํานวณโดยใช วิธีคิ ดลดแต ละหนวยที่ ประมาณการไว
(Projected Unit Credit Method) ซึ่งเปนวิธีเดียวกันกับการคํานวณหนี้สินภาระผูก พันผลประโยชนของ
พนักงานหลังออกจากงานที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
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17. หนี้สินอื่น

ภาษีหัก ณ ที่จายคางจาย
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย
เจาหนี้อื่น
คาใชจายคางจาย
เงินคืนทุนและเงินปนผลที่ผูถือหุนยัง
ไมไดนําเช็คไปขึ้นเงิน
เงินมัดจํารับคาหุน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
466,244
416,943
206,744
238,814
12,763,498
6,432,466
5,622,978
5,607,701

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
364,824
265,140
206,744
207,260
11,761,565
6,159,501
4,805,930
4,975,182

5,781,551
5,000,000
2,289,136
32,130,151

5,781,551
5,000,000
2,089,327
30,009,941

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

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

18. ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติในเรื่องดังตอไปนี้
1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 941,964,586 บาท เปน 653,868,463 บาท โดยวิธีการตัดหุน
สามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 576,192,246 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทไดจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 653,868,463 บาท เปน 1,240,302,463 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 1,172,868,000 หุ น มูลคาที่ตราไว หุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแก
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
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3) อนุมัติการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวนไมเกิน 346,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว

หุนละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 1.35 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 467,100,000 บาท เพื่อเสนอ
ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการเรียกชําระเงินคาหุนสามัญ
เพิ่มทุนอยู รวมถึงพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 4 (ZMICO-W4) ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ใน
จํานวนไมเกิน 413,434,000 หนวย โดยไมคิดมูลคา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,240,302,463 บาทและมีทุนที่ออกและชําระ
แล วจํ า นวน 653,868,463 บาทและ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษัท มี ทุน จดทะเบี ย นจํ า นวน
941,964,586 บาทและทุนที่ออกและชําระแลวจํานวน 653,868,463 บาท
มูลคาสินทรัพยสุทธิ
มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ซึ่งคํานวณโดยการหารสวนของบริษัท
ใหญดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและชําระแลวสุทธิ ดวยจํานวนหุนทุนซื้อคืน ณ วันสิ้นงวดที่รายงาน มี
มูลคาดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
มูลคาสินทรัพยสุทธิ (ตอหุน)

บาท
1.57

บาท
1.80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
1.65

บาท
1.82

19. เงินปนผลจาย
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ของบริษัทมีมติอนุ มัติการจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงิ น
65.37 ลานบาท โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ของบริษัทมีมติอนุ มัติการจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนจํานวนเงิ น
130.74 ลานบาท โดยมีกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
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20. การจัดการสวนทุน
วัตถุประสงคในการบริหารทุนของบริษัทและบริษัทยอยคือเพื่อดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อ สรางผลตอบแทนตอผูถือหุน และเปนประโยชนตอ ผูที่มี
สวนไดเสียอื่น รวมถึงเพื่อดํารงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยยังตองดํารงเงินกองทุน และสวนของเจาของใหเ ปนไปตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
อย า งไรก็ ตาม ตั้ ง แตวัน ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษั ท ได รับใบอนุ ญ าตให ประกอบธุ รกิ จหลั ก ทรั พ ย
ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน โดยบริษัทตองดํารงหลักประกันหรือ สินทรัพยสภาพคลองอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก ทรัพย
ที่ กธ.4/2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดสูงกวาเกณฑดังกลาว
21. สวนเกินมูลคาหุน
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขาย
หุนสูงกวามูลคาหุนที่จดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ตั้งเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”)
สวนเกินมูลคาหุนนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
22. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริษัทตองสํารองตามกฎหมายอยางนอย
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมีมูลคา
ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนรอยละ 8.74 และ 11.51 ของทุน
จดทะเบียน ตามลําดับ
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23. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

การจัดการกองทุนสวนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
3,127,022
1,326,389
4,453,411

27,378,858
27,378,858

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
1,326,389
1,326,389

-

24. กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสนิ้ สุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
บาท
บาท
บาท
บาท
(149,757,874) 231,294,842 (149,579,978) 230,284,167
20,417,452
17,650,104 20,384,229
16,804,943
(129,340,422) 248,944,946 (129,195,749) 247,089,110

25. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนง
เปนผูบริหารของบริษัทดวย ทั้ง นี้ คา ตอบแทนกรรมการสํา หรับป 2561 ไดรับ อนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และวันที่ 17 เมษายน 2561 ตามลําดับ
คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2560 ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทและบริษัทยอย
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และวันที่ 17 เมษายน 2560 ตามลําดับ
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26. คาธรรมเนียมและบริการจาย

งบการเงินรวม
สําหรับปสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนสวนบุคคลและการจัดการกองทุนรวม
คาธรรมเนียมการจัดการกองทุน
อื่นๆ
รวม

57,019
58,047
1,017,409
1,132,475

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
666,055
666,055

262,551
262,551

27. ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ)
งบการเงินรวม
สําหรับปสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
ขาดทุนจากการดอยคาของ
เงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการดอยคาของ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการดอยคาของ
เงินลงทุนในบริษัทยอย
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

(70,412,741)

22,262,629

(70,412,741)

22,262,629

-

105,000,000

(25,632,496)

25,632,496

(70,412,741) 127,262,629

47,282,759 98,832,286
(48,762,478) 146,727,411
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28. คาใชจายอื่น

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
คาที่ปรึกษา
คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร
คารับรอง
คาใชจายดานประชาสัมพันธ
คาใชจายเดินทาง
คาใชจายตลาดหลักทรัพย
คาเครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงาน
คาภาษีอากร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
คาใชจายจัดการประชุมสัมมนา
คาธรรมเนียมวิชาชีพ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปสนิ้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
9,742,403 11,032,056
8,646,013 11,680,816
2,091,546
3,124,174
75,322
320,824
590,942
669,994
1,360,066
984,970
4,603,815
2,948,486
684,042
861,926
192,969
423,062
8,740,518
624,698
511,021
2,694,178
3,108,385
3,400,064
1,922,513
34,706,058 46,328,745

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
5,782,624
6,151,693
6,723,921
8,689,038
1,176,519
1,199,833
71,182
98,760
57,459
97,798
968,900
692,666
4,603,815
2,948,486
594,080
457,291
107,324
417,289
8,740,518
604,858
478,293
1,818,596
1,684,596
1,208,176
1,122,141
23,717,454 32,778,402

29. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทและบริษัทยอยไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอ ยที่สมัคร
เปนสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานสวนหนึ่ง และบริษัทและบริษัทยอยจายสมทบ
ใหอีกสวนหนึ่ง ซึ่งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริษัทและบริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ซึ่งไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเปนผูจัดการกองทุน ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อยางไรก็ตามตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 เปนตนไป กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพของบริษัทและบริษัทยอยบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทหารไทย จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปน
จํานวนเงิน 1.05 ลานบาท และ 0.94 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพเปนจํานวนเงินประมาณ 0.41 ลานบาท และ 0.87 ลานบาท ตามลําดับ
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30. ภาษีเงินไดนิตบิ ุคคล
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) (ดูหมายเหตุขอ 13) 15,033,833
(6,839,983)
รวม
15,033,833
(6,839,983)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
15,045,382
(964,383)
15,045,382
(964,383)

การกระทบยอดภาษีเงินไดและกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณดวยอัตราภาษีเงินได มีดังนี้

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดกับอัตรา
ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย)
ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจายทางบัญชี
แตมิไดเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี
ผลกระทบของผลแตกตางชั่วคราวที่ไมไดรับรูเปน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญ ชี
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีสะสมที่ไมไดรับรู
เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ
ผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้น
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใชไป (คาดวาจะไมไดใช)
ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) (ดูหมายเหตุขอ 13)
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งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
2561
2560
บาท
บาท
บาท
บาท
(210,868,385)
16,713,639 (159,000,464)
15,516,481
20%
20%
20%
20%
42,173,677

(3,342,728)

31,800,093

(3,103,296)

(4,621,406)

24,934,002

1,239,363

998,078

(525,056)

(158,155)

(525,056)

(158,155)

(17,469,018)

1,298,990

(17,469,018)

1,298,990

(4,524,364)
15,033,833

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

15,045,382

(964,383)
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31. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลที่เกี่ยวของ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกัน
โดยการมีผูถือ หุนและ/หรือมีก รรมการรวมกัน ฝายจัดการเห็นวานโยบายการกําหนดราคากับบุค คล
ที่เกี่ยวของ และกิจการที่เกี่ยวของกันไดใชราคาซึ่งตอรองกั นอยางอิสระที่ถือปฏิบัติเปนปกติในธุรกิจ
รายการธุรกิจดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้
ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เกี่ยวขอ งกันและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
ดังนี้

บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุขอ 10)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
เงินใหกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยคางรับ
บริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุขอ 10)
บริษัท เอสอี ดิจิทัล จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทยอย (ดูหมายเหตุขอ 10)
บริษัทรวม
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทรวม (ดูหมายเหตุขอ10)
เงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทรวม
เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย
คาบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคลคางจาย
เจาหนี้อื่น
บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทรวม (ดูหมายเหตุขอ 10)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
บริษัท แอบเซอลูทโยคะ จํากัด
เงินลงทุนในบริษัทรวม (ดูหมายเหตุขอ 10)

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

-

-

55,517,240
19,000,000
343,973

54,367,504
-

-

-

25,000,000

25,000,000

25,000,000

-

-

-

1,306,638,315
97,570,267
4,991,795
95,199
181,614

1,355,344,483
3,194,347
351,834

1,244,095,520 1,244,095,520
97,570,267
4,991,795
3,194,347
95,199
181,614
351,834

6,800,642
52,230,513

14,160,569
52,264,684

13,800,000
52,230,513

13,800,000
52,264,684

189,767,845

210,839,172

217,800,000

217,800,000
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งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่มีกรรมการรวมกัน
Thanh Cong Securities Joint Stock Company
เงินลงทุนในหุนสามัญ
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
เงินจายลวงหนาเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย
ในประเทศเมียนมาร
บริษัท ไทยฟูดส กรุป จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในหุนสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

-

85,317,444

-

85,317,444

-

48,771,900

-

48,771,900

107,755,140

214,633,980

107,755,140

214,633,980

รายการคากับบุคคลที่เกี่ยวของกันและกิจการที่เกี่ยวของกันระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดังนี้

บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด
รายจายคาบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคล

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

-

-

-

-

-

4,230,137
160,000,000
240,000,000
351,644

-

-

264,600

3,000,000

3,000,000

3,000,000

รายจายคาบริการ

2,169,960

4,413,750

2,169,960

คาธรรมเนียมอื่น

1,803,558

2,247,477

1,803,558

ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
ไถถอนตั๋วแลกเงิน
ดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืมระยะสั้น
บริษัท บริหารสินทรัพย ลุมพินี จํากัด
รายไดจากการใหเชาพื้นที่
บริษัทรวม
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
คาบริการงานวิจัย
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งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
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นโยบายการกําหนดราคา

245,281 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญารอยละ 0.2 ตอป
ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
6,157,634 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
430,000,000 ตามมูลคาเงินลงทุน
350,000,000 ตามมูลคาเงินลงทุน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญารอยละ 5 ตอป
264,600 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
22,050 บาท ตอเดือน
3,000,000 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาท
ตอเดือน (ดูหมายเหตุขอ 32.3)
4,413,750 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ขอ 32.1)
2,247,477 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
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รายจายคาบริหารจัดการกองทุนสวนบุคคล
ลงทุนในกองทุนสวนบุคคล
ที่บริหารโดยบริษัทรวม
ไถถอนเงินลงทุนในกองทุน
สวนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทรวม
บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
ดอกเบี้ยรับตั๋วแลกเงิน
ลงทุนในตั๋วแลกเงิน
ไถถอนตั๋วแลกเงิน
รายการระหวางบริษัทยอยและบริษัทรวม
คาธรรมเนียมตัวแทนขายหนวยลงทุนจาย
คาบริการจัดการ
คานายหนาจายจากการซื้อขายหลักทรัพย

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

640,544

-

156,045,620
46,000,000
6,299,204
133,666,625
133,700,796
349
799,200
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท

นโยบายการกําหนดราคา

640,544

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รอยละ 1.00 – 1.25 ตอปของมูลคาสินทรัพย
สุทธิของกองทุน

-

156,045,620

-

ตามมูลคาเงินลงทุน

-

46,000,000

-

ตามมูลคาเงินลงทุน

2,845,938
6,299,204
80,843,582 133,666,625
57,154,062 133,700,796
737
799,200
25,495

349
799,200
-

2,845,938 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
80,843,582 ตามมูลคาเงินลงทุน
57,154,062 ตามมูลคาเงินลงทุน
737 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
799,200 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
66,600 บาทตอเดือน
25,495 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คาตอบแทนทีจ่ ายใหผูบริหารสําคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง “การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน” มีดังนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
7,454,129
7,413,993
821,811
835,292
8,275,940
8,249,285

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2561
2560
บาท
บาท
5,187,013
3,904,843
710,079
687,432
5,897,092
4,592,275
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32. ภาระผูกพัน
รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
32.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อใหบริษัท
ดังกล าวให บริ การบริ หารจั ดการ สําหรั บงานดานปฏิบัติ การ งานด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
รวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนดานเทคนิค งานดานกํากับ
ดูแลใหปฏิบัติตามกฎหมาย งานดานบริหารบุคคล งานดานธุรการทั่วไปและงานบริหารจัดการทั่วไป
ในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ป และใหมีผ ลบังคับใชตอไปอีกคราวละ 1 ป โดยบริษัทจะตองจาย
คาตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท ตอมาเมื่อวันที่ 1 มิถุ นายน 2557 บริษั ททําสัญญาเปลี่ยนแปลง
คาตอบแทนเปนเดือนละ 197,500 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
และใหมีผลบังคับอีกตอไปคราวละ 1 ป ตอมาเมื่อ วัน ที่ 3 กรกฎาคม 2560 บริษัททํา สัญ ญา
เปลี่ยนแปลงคา ตอบแทนเปน เดือ นละ 60,000 บาท ตั้งแตวัน ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ถึง วัน ที่
30 มิถุน ายน 2561 และมีผลบังคับตอปคราวละ 1 ป ตอมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัททํา
สัญญาเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนเปนเดือนละ 48,000 บาท ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2562 และใหมีผลบังคับตอปคราวละ 1 ป เวนแตคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดแจงการ
บอกเลิกสัญญาใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อ รับ
บริการบริหารจัดการ สําหรับงานปฏิบัติการ สัญญามีอ ายุ 1 ป ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
สิ้น สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยบริษัทชําระคาตอบแทนเดือ นละ 210,000 บาท ตอ มาเมื่อ
วันที่ 29 กั นยายน 2560 บริษัททํ าสัญญาเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนเปนเดือนละ 230,000 บาท
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และมีผ ลบังคับตอปคราวละ 1 ป เวนแต
คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไดแ จงการบอกเลิกสัญญาใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไม นอยกวา 7 วัน อยางไรก็ ตามเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 บริษัทไดยกเลิ ก
สัญญาดังกลาวแลว
32.2
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รายงานประจําปี 2561

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 บริษัททําสัญญากับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อินโนเทค จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอย โดยบริษัทยอยจะเปนผูบริหารกองทุนสวนบุคคลที่บริษัทลงทุ น สัญญามีอายุ 1 ป
สิ้นสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2556 และตอสัญญาอัตโนมัติคราวละหนึ่งป บริษัทตองจายคาตอบแทน
ในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตรารอ ยละ 0.2 ตอป ของมูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน
อยางไรก็ตามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บริษัทไดยกเลิกสัญญาดังกลาวแลว
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32.3

เมื่ อวั นที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริ ษั ททํ าสั ญญากั บบริ ษั ทหลั กทรั พย เคที ซี มิ โก จํ ากั ด สํ าหรั บ
การใหบริการบทวิเคราะหกับลูกคาตางประเทศ สัญญามีอายุ 2 ป สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2558
และใหมีผลบังคับใชตอไปอีกคราวละ 1 ป เวนแตฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญาลวงหนา โดยบริษัทไดรับ
คาบริการเดือนละ 250,000 บาท

32.4

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 บริษัททําสัญญากับ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited เพื่อให
บริ ษั ทดั งกล าวทํ าหน าที่ เป นที่ ปรึ กษาด านการลงทุ น นายหน าซื้ อขายหลั ก ทรั พย และการค า
หลักทรัพย ทั้งที่เปนหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศเมียนมาร (Yangon Stock
Exchange หรือ YSX) และหลักทรัพยนอกตลาดหลักทรัพย (OTC) สัญญามีอายุ 2 ป และสามารถ
ขยายเวลาออกไปไดตามการตกลงของคูสัญญาทั้งสองฝาย โดยที่บริษัทตองจายคาตอบแทนในอัตรา
ที่ตกลงกันตามสัญญา

32.5

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 บริษัททําสัญญากับ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม
โดยบริษัทรวมจะเปนผูบริหารกองทุนสวนบุคคลที่บริษัทลงทุน สัญญามีอายุ 2 ป และใหมีผลบังคับใช
ตอไปอีกคราวละ 1 ป เวนแตบริษัทไดแจงการบอกเลิกสัญญาใหทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
บริษัทตองจายคาตอบแทนในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตรารอยละ 1.00 - 1.25 ตอป ของมูลคา
สินทรัพยสุทธิของกองทุน

รายการกับคูสัญญาทางธุรกิจอื่น ๆ
32.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว
สําหรับอาคาร และอุปกรณสํานักงาน ซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป
รวม

2561
0.3
0.3

2560
3.4
0.3
3.7

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
0.2
0.2

2560
2.3
0.2
2.5
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33. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
และ 2560 มีดังตอไปนี้

ธุรกิจ
หลักทรัพย
(21,398)
(21,398)
(21,398)

รายไดจากภายนอก
รายไดทั้งสิ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริการและบริหาร
ภาษีเงินได - รายได
ขาดทุนสุทธิ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย
การลงทุน
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
3,127
(86,033)
3,127
(86,033)
(25,039)
(86,033)

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม
(104,304)
(104,304)
(132,470)
58
5,295
(83,752)
15,034
(195,835)

ธุรกิจ
หลักทรัพย
1,584
1,584

รายไดจากภายนอก
รายไดทั้งสิ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:
กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม
รายไดอื่น
คาใชจายในการบริการและบริหาร
ภาษีเงินได – คาใชจาย
กําไรสุทธิ

1,584

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย
การลงทุน
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
27,379
115,082
27,379
115,082
(22,981)

115,082

(หนวย : พันบาท)

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

สินทรัพยของสวนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังตอไปนี้
ธุรกิจ
หลักทรัพย
สินทรัพยของสวนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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1,306,638
1,355,344

ธุรกิจหลักทรัพย
จัดการกองทุน
55,517
60,067

ธุรกิจการลงทุน
และอื่นๆ
931,473
1,390,129

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย
24,237
24,537

สินทรัพย
ที่ไมไดปนสวน
455,004
382,039

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2,772,869
3,212,116
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34. การบริหารความเสี่ยง
34.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
บริษัท
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 32/2560 เรื่อง “การดํารง
เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ” กําหนดใหบริษัทหลัก ทรัพยดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
เมื่อสิ้นวันทําการใดๆ ไมนอยกวา 15 ลานบาท และไมนอยกวารอยละ 7 ของหนี้สินทั่วไป
บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาตามกฎหมายว าดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษั ทตองดํารงเงินกองทุ นสภาพคลองสุทธิ
เมื่ อสิ้ นวั นทํ าการใดๆ ไม น อยกว า 25 ล านบาทและไม น อยกว าร อยละ 7 ของหนี้ สินทั่ วไปและ
ทรัพยสินที่ต องวางเปนประกัน เว นแตเปนกรณีที่บริษัทได หยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาประเภทดังกลาว และไดมีหนังสือแจงความประสงคดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว ใหบริษัทดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิเ มื่อสิ้น
วันทําการใดๆ ตามที่กําหนดในวรรคที่หนึ่งแทน
นอกจากนี้ ตามขอบังคับสมาชิกของสํานักหัก บัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”)
หมวด 300 “สมาชิก” เรื่อง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดใหสมาชิกสามัญตองมีสวน
ของเจาของไมนอยกวา 500 ลานบาท สําหรับสมาชิกที่ทําธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพันธ
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทไมตองดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ
และสวนของเจาของตามเกณฑดังกลาว เนื่องจากบริษัทไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา ซื้อขายลวงหนา
เปนการชั่วคราว (ดูหมายเหตุขอ 1)
ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริษัทไดรับอนุญาตให ประกอบธุ รกิจหลักทรัพยประเภทการเป น
ที่ปรึกษาการลงทุน โดยบริ ษัทตองดํารงหลักประกันหรื อสินทรัพยสภาพคลองอยางใดอยางหนึ่ ง
หรือ ทั้ง สองอย างรวมกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากั บหลัก ทรัพยแ ละตลาดหลั กทรัพย
ที่ กธ.4/2561 เรื่องการดํ ารงเงิ นกองทุนของผูประกอบธุรกิ จการเปนที่ปรึกษาการลงทุ นและที่ ปรึกษา
สัญญาซื้อขายลวงหนา
อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทสามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองไดสูงกวาเกณฑ
ดังกลาว
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บริษัทยอย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพยและตลาดหลัก ทรัพยที่ กน.20/2552 เรื่อง “การ
ดํารงความเพียงพอของเงิน กองทุน ของบริษั ทจัด การ” กําหนดใหบ ริษั ทจั ดการกองทุน รวม
บริษัทจั ดการกองทุน สวนบุ คคล ซึ่งจัดการกองทุนสํ ารองเลี้ยงชี พและบริษัทจั ดการกองทุ น
สวนบุคคลซึ่งไมไดจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดํารงสวนของเจาของไมต่ํากวา 20 ลานบาท
20 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่ ทน.42/2552 เรื่อง “การทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการและขอกําหนด
สํ า หรั บบริ ษั ทจั ดการในการดํ า รงความเพี ยงพอของเงิ น กองทุน ” กํ าหนดให บริ ษั ทจั ดการ
กองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนสวนบุคคลซึ่งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และบริษัทจัดการ
กองทุนสวนบุคคลซึ่งไมไดจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีระดับเตือนภัยอยูที่ 30 ลานบาท 30
ลานบาท และ 15 ลานบาท ตามลํา ดับ ในกรณีที่บริษัทไมส ามารถดํารงเงินกองทุนในระดั บ
เตือนภัยไดตามที่กําหนด บริษัทจะตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อ ใหมีสวนของเจาของไมต่ํากวาระดับเตือ นภัย
ดังกลาว
เมื่ อ วั น ที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการกํ ากั บ หลั ก ทรั พย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย ได อ อก
ประกาศคณะกรรมการกํากับ หลั ก ทรั พย แ ละตลาดหลั ก ทรั พยที่ กธ. 3/2561 เรื่ อ งการดํ ารง
เงินกองทุนของผูประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนสวนบุคคล การเปน
นายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวย
ลงทุน และการเปนผูจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายลวงหนา ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 1 เมษายน 2561
ประกาศดังกลาวกําหนดให บริษัทยอยจะตองดํารงเงินกองทุนสามสวนคือ
1. สวนของเงินกองทุนขั้นตน ตองดํารงสวนของผูถือหุนไมต่ํากวา 20 ลานบาท
2. สวนของเงิ นกองทุ นส วนเพิ่มเพื่อ รองรับความต อเนื่อ งของธุรกิจ ตอ งดํ ารงเงิ นกองทุ น
สภาพคลองไมต่ํากวามูลคาของคาใชจายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ
3 เดือนตอป
3. สวนของเงินกองทุนสวนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติง าน ตองไมนอยกวา
รอ ยละ 0.01 ของมู ล คา ทรั พย สิ น สุ ทธิ หรื อ สามารถใช มูล ค า จากวงเงิ น คุ มครองตาม
กรมธรรม
ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2561 บริ ษั ทย อยสามารถดํ ารงเงิน กองทุ นข างต นเป น ไป ตามเกณฑ ที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด (ดูหมายเหตุขอ 1)

176

รายงานประจําปี 2561

- 55 -

วันที่ทคี่ รบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินลงทุน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
รวม

เมื่อ
ทวงถาม

-

352

ภายใน
1 ป
-

352
-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ไมมี
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
กําหนด

259
259

-

-

-

528
528

-

-

-

(หนวย : ลานบาท)

ลูกหนี้
ดอ ยคุณภาพ
-

476
476

-

รวม
352
63
735
1,150

63
63

-

528
528
(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินลงทุน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
รวม

เมื่อ
ทวงถาม

-

330

ภายใน
1 ป
-

330

-

623
623
676
676

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ไมมี
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
กําหนด
-

-

16
16

-

-

11
11

-

ลูกหนี้
ดอยคุณภาพ
-

513
513

-

-

รวม
330
63
1,163
1,556

63
63

-

676
676
(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินลงทุน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
รวม

เมื่อ
ทวงถาม

-

288

288
-

ภายใน
1 ป
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ไมมี
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
กําหนด

224
224

-

-

-

528
528

-

-

-

ลูกหนี้
ดอยคุณภาพ
-

476
476

-

63
63

-

รวม
288
63
700
1,051
528
528
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เมื่อ
ทวงถาม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินลงทุน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
รวม

34.2

-

ภายใน
1 ป

313

-

313
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ไมมี
1 - 5 ป
เกิน 5 ป
กําหนด
-

639
639
676
676

-

16
16

-

-

11
11

-

ลูกหนี้
ดอยคุณภาพ
-

513
513

-

313
63
1,179
1,555

63
63

-

รวม

-

676
676

ความเสี่ยงที่สําคัญของเครื่องมือทางการเงิน
ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทและบริษัทยอยไมมีการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิ น
ประเภทตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไร
หรือเพื่อการคา
34.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ยงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย

(หนวย : ลา นบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือกอ นครบกํ าหนดของสัญญา
หรือกอ นกําหนดอัตราใหม
อัตราดอกเบี้ย

เมื่อ

นอยกวา

ลอยตัว

ทวงถาม

1 ป

อัตราดอกเบี้ย (รอ ยละ)

มากกวา

ลูกหนี้

ไมมี

อัตราลอยตัว

1 - 5 ป

5 ป

ดอยคุณภาพ

ดอกเบี้ย

อัตราคงที่

352

0.375 - 1.20

-

63

-

-

476

735

-

1.25 - 1.50

539

1,150
-

4.00

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเทา เงินสด

-

-

-

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

-

289

-

-

-

-

เงินลงทุน

-

-

259

-

-

-

259

-

-

รวม

289

-

63
63

63

-

หนี้ส ินทางการเงิน

178

เงินกูยืมอื่น

-

-

528

-

-

-

-

528

รวม

-

-

528

-

-

-

-

528

รายงานประจําปี 2561

- 57 (หนวย : ลา นบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือกอ นครบกํ าหนดของสัญญา
หรือกอ นกําหนดอัตราใหม
อัตราดอกเบี้ย

เมื่อ

นอยกวา

ลอยตัว

ทวงถาม

1 ป

อัตราดอกเบี้ย (รอ ยละ)

มากกวา

ลูกหนี้

ไมมี

อัตราลอยตัว

1 - 5 ป

5 ป

ดอยคุณภาพ

ดอกเบี้ย

อัตราคงที่

330

0.375 - 1.10

-

63

-

-

513

1,163

-

1.50

531

1,556
-

3.90 - 4.00

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเทา เงินสด

-

-

-

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

-

312

-

-

-

-

เงินลงทุน

-

-

623

16

11

-

623

16

11

รวม

312

-

18
63

-

63

หนี้ส ินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น

-

-

676

-

-

-

-

676

รวม

-

-

676

-

-

-

-

676
(หนวย : ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือกอ นครบกํ าหนดของสัญญา
หรือกอนกําหนดอัตราใหม
อัตราดอกเบี้ย

เมื่อ

นอยกวา

ลอยตัว

ทวงถาม

1 ป

อัตราดอกเบี้ย (รอ ยละ)

มากกวา

ลูกหนี้

ไมมี

อัตราลอยตัว

1 - 5 ป

5 ป

ดอยคุณภาพ

ดอกเบี้ย

อัตราคงที่

-

288

0.375 - 1.20

-

63

-

-

476

700

-

-

539

1,051

-

4.00

รวม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทีย บเทา เงินสด

225

-

-

-

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

-

-

-

-

-

63

เงินลงทุน

-

-

224

-

-

รวม

225

-

224

-

-

เงินกูยืมอื่น

-

-

528

-

-

-

-

528

รวม

-

-

528

-

-

-

-

528

63
63

-

หนี้ส ินทางการเงิน

(หนวย : ลานบาท)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เงินลงทุน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
รวม

อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว

เมื่อ
ทวงถาม

296
296

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือกอนครบกําหนดของสัญญา
หรือกอนกําหนดอัตราใหม
นอยกวา
มากกวา
ลูกหนี้
1 ป
1 - 5 ป
5 ป
ดอยคุณภาพ
-

639
639
676
676

-

-

16
16

-

11
11
-

-

63
63

-

ไมมี
ดอกเบี้ย
17
513
530
-

รวม

อัตราดอกเบี้ย (รอยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

313
63
1,179
1,555

0.375 - 1.10
-

-

676
676

-

3.90 - 4.00

-

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินเฉลี่ยของบริษัทสําหรับเครื่องมือ
ทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไวในตารางตอไปนี้

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น

(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ดอกเบี้ยรับ/จาย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลี่ย (รอยละ)
335,523,990
547,960,525
23,261,597

2,876,497
59,288,637
332,535

0.86
10.82
1.43

722,083,333

28,612,632

3.96
(หนวย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ดอกเบี้ยรับ/จาย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลี่ย (รอยละ)
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
(หนวย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ดอกเบี้ยรับ/จาย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลี่ย (รอยละ)
303,809,325
532,104,807

2,824,166
59,466,533

0.93
11.18

722,083,333

28,612,632

3.96
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(หนวย : บาท)

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ดอกเบี้ยรับ/จาย
อัตราผลตอบแทน
ถั่วเฉลี่ย (รอยละ)
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

34.2.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับความเสียหาย
อันสืบเนื่องมาจากการที่คูสัญญาของบริษัทและบริษัทยอยจะไมสามารถปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันที่ระบุไวในเครื่องมือทางการเงินได สินทรัพยทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ไม ได มี ความเสี่ ยงเกี่ ยวกั บการกระจุ กตั วมากและมู ลค าสู งสุดของความเสี่ ยงคื อมู ลค า
ตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหักดวยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไวในงบแสดง
ฐานะการเงิน
34.2.3 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งด า นอัต ราแลกเปลี่ ย น คื อ ความเสี่ย งที่ มูล ค า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บริ ษั ทอาจจะได รั บ ผลกระทบจากอั ตราแลกเปลี่ ย นที่ เ ปลี่ ยนแปลงไป ซึ่ ง เกิ ด จาก
สินทรัพยทเี่ ปนเงินตราตางประเทศในสวนที่ไมไดปองกันความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
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บริษัท มียอดคงเหลือของสิน ทรัพยเปนสกุลเงินตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่ ง บริ ษั ท มิ ไ ด ใช ต ราสารอนุ พั น ธ ท างการเงิ น เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนดังนี้
สินทรัพย
หุนสามัญ
EDL-GEN
AMC III
YEG

สกุลเงิน

กีบ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ดอลลาร
สหรัฐอเมริกา
ดองเวียดนาม

จํานวนเงิน
(หนวย : พัน)

อัตราแลกเปลี่ยน
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

8,325,774

0.003775

293
34,414,335

32.1924
0.00139

34.2.4 ความเสี่ยงดานสภาวะตลาด
บริ ษั ทมี ค วามเสี่ ย งด า นสภาวะตลาดที่ เ กิ ด จากความผั น ผวนของราคาหลั ก ทรั พ ย
ซึ่งอาจจะมีผลทํ าใหมูล คาเงิน ลงทุนของบริ ษัทลดลงอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม
บริ ษั ท ได มี ก ารจั ด การความเสี่ ย งด า นสภาวะตลาดให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได
โดยกํ าหนดให มี ห น วยงานในการติ ดตามและควบคุ มความเสี่ ย งใหเ ป น ไปตามที่
นโยบายของบริษัทกําหนดไว
34.2.5 มูลคายุติธรรม
ในการเปดเผยมูลคายุติธรรมตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม ดังนั้นมูลคา
ยุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไมจําเปนตองบงชี้ถึง
จํานวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปจจุบัน การใชขอสมมติฐานทางการตลาด
และ/หรือวิธีการประมาณที่แตกตางกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญตอมูลคายุติธรรม
ที่ประมาณขึ้นบริษัทใชวิธีการและขอสมมติฐานดังตอไปนี้ ในการประมาณมูลคายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงิน
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34.2.5.1 รายการสินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธ รรม
รายการสิ นทรั พยทางการเงิ นหรื อหนี้ สินทางการเงิ นบางรายการของบริษั ท
และบริ ษั ทยอยมี การวั ดมูล ค าด วยมูลค ายุติธรรม ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานโดยตารางตอไปนี้แสดงถึงขอมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินดังกลาว
สินทรัพยทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพย
จดทะเบียน

งบการเงินรวม
มูลคายุติธรรม
ลําดับชั้นมูลคา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ยุติธรรม
2561
2560

105,247,574

หลักทรัพยหุนทุน – หนวยลงทุน

382,629

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน

-

ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพย
จดทะเบียน

สินทรัพยทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพยเพือ่ คา
หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพย
จดทะเบียน

2
2

236,112,869

599,810,912

2

176,569,011

4,425,246

1

31 ธันวาคม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลําดับชั้นมูลคา
31 ธันวาคม
ยุติธรรม
2560

105,247,574

245,972,314

382,629

ตราสารหนี้ - หุนกูภาคเอกชน

-

หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยหุนทุน - หลักทรัพย
จดทะเบียน

-

1

27,024,289

หลักทรัพยหุนทุน – หนวยลงทุน

ตราสารหนี้ - ตั๋วแลกเงิน

245,972,314

-

1

2

27,024,289

2

224,872,394

638,866,087

2

176,569,011

4,425,246

1

(หนวย : บาท)
ในการวัดมูลคายุติธรรม

ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยตางประเทศ
ระยะเวลารายงาน
มูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net asset value)
ณ สิ้นวันทําการสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทําการสุดทายของรอบ
ระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนา ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ วันสิ้นทําการสุดทายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยตางประเทศ
(หนวย : บาท)

ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยตางประเทศ
ระยะเวลารายงาน
มูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net asset value)
ณ สิ้นวันทําการสุดทายของรอบระยะเวลารายงาน
อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตรา
สารหนี้ไทย ณ สิ้นวันทําการสุดทายของรอบ
ระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยลวงหนา ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพยตางประเทศ
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34.2.5.2 เครื่องมือทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เครื่องมือทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมและลําดับชั้นมูลคา
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน สรุปไดดังนี้

(หนวย : บาท)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลําดับชั้นมูลคา
เทคนิคการประเมินมูลคา
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
ยุติธรรม
และขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม
บาท
บาท
352,445,320

352,445,320

3

23,289,155

23,289,155

3

เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยหุนทุน

193,303,152

193,303,152

3

มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน

528,062,334

528,062,334

3

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะตองจายชําระ

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ

(หนวย : บาท)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

330,321,430

330,321,430

3

23,191,912

23,191,912

3

เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยหุนทุน

262,526,202

262,526,202

3

มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน

675,908,797

675,908,797

3

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะตองจายชําระ

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลําดับชั้นมูลคา
เทคนิคการประเมินมูลคา
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
ยุติธรรม
และขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม
บาท
บาท

รายงานประจําปี 2561

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ
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(หนวย : บาท)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลําดับชั้นมูลคา
เทคนิคการประเมินมูลคา
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
ยุติธรรม
และขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม
บาท
บาท
288,040,386

288,040,386

3

เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยหุนทุน

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ

193,303,152

193,303,152

3

มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน

528,062,334

528,062,334

3

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะตองจายชําระ
(หนวย : บาท)

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลําดับชั้นมูลคา
เทคนิคการประเมินมูลคา
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
ยุติธรรม
และขอมูลที่ใชในการวัดมูลคายุติธรรม
บาท
บาท
312,718,240

312,718,240

3

เงินลงทุนทั่วไป
หลักทรัพยหุนทุน

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับ

262,526,202

262,526,202

3

มูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทที่ลงทุน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมอื่น
ตั๋วแลกเงิน

675,908,797

675,908,797

3

มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
ที่คาดวาจะตองจายชําระ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

185
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35. การโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริษัทไดโอนธุรกิจและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทบัญชีมารจิ้นใหแก
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท ตามแผนรวมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยรวมกัน โดยบริษัทไดรับคาตอบแทนสําหรับการโอน
ธุรกิจรวมเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท เมื่อสิ้นสุดป 2554 บริษัทรับรูคาตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจ
ครบทั้ ง 500 ล านบาท เนื่ อ งจากบริ ษั ทร วมสามารถทํ ากํ า ไรก อ นหั ก ดอกเบี้ ย ภาษี ค าเสื่ อ มราคาและ
คาตัดจําหนาย (“EBITDA”) รวม 3 ป ตั้งแตป 2552 - 2554 ไดตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญา
บริ ษั ท รั บ รู กํ า ไรจากการโอนธุ ร กิ จให แ ก บ ริ ษั ทร วมในงบการเงิ นรวมตามสั ดส วนการถื อหุ นของ
บุคคลภายนอกในบริษัทรวม โดยสวนที่เหลือแสดงเปน “กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู”
ทั้งนี้ บริษัทจะรับรู “กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู ” ดังกลาวเปน รายได เมื่อบริษัท
มีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทรวมลดลง และเมื่อบริษัทรวมคํานวณคาเสื่อมราคาหรือมีการขายสินทรัพย
ที่รับโอนจากบริษัทออกไปใหกับบุคคลภายนอก
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทรับรูกําไรจากการโอนธุรกิจใหแ กบริษัทรวม
เพิ่มเติมเปนจํานวนเงิน 0.06 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรูคงเหลือเปนจํานวนเงิน
148.22 ลานบาท และ 148.28 ลานบาท ตามลําดับ
36. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัทตกลงทําสัญญาขายเงินลงทุน ทั่วไปแหงหนึ่ง จํานวน 125 ลานหุน
ดวยมูลคารวมทั้งสิ้น 210 ลานบาท บริษัทไดรับชําระเงินจากผูซื้อแลวทั้งจํานวนในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562
ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายกิจการ
37. การอนุมัติใหออกงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562

186
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