ที่ตล. 051/2560

วันที่ 21 ธันวาคม 2560
เรื่ อง ตอบข้ อสอบถามของตลาดหลักทรัพย์และชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติม
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้ างถึง เมล์จากตลาดหลักทรัพย์วนั ที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่ องสอบถามข้ อมูลงบการเงินไตรมาส 3/2560
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ มีเมล์สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับงบการเงินไตรมาส3/2560 และให้ บริ ษัทฯ
ชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี ้
ข้ อสอบถาม 1. วัตถุประสงค์ของการลงทุนในตราสารหนี ้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ ลงทุน กรณีเป็ นเงินที่ได้ จากการ
เพิ่มทุนนัน้ การนํ าเงินดังกล่าวมาลงทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ เงินหรื อไม่ อย่างไร ผลกระทบต่อ
แผนการใช้ เงินเพิ่มทุนตามแผนธุรกิจของบริษัท
ตอบข้ อสอบถาม1. เงินเพิ่มทุนที่เหลือจากการชําระหนี ้ให้ ธนาคารกรุ งไทย บริ ษัทฯจัดทําแผนงานในการ
ลงทุนแต่ละโครงการโดยแต่ละโครงการมีช่วงเวลาในการใช้ เงินลงทุนที่ต่างกัน และจํานวนเงินที่ จะต้ อง
ชําระให้ กบั ธนาคารกรุงไทยเพิ่มหรื อไม่จะขึ ้นอยูก่ บั การขายที่ดนิ หลักประกันซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทโกล
เด้ นฯ ว่าเพียงพอกับการชําระหนี ้ตามคําพิพากษาคดีอาญาฯ หรื อไม่ ซึง่ ในช่วงที่ยงั ไม่ได้ ใช้ เงินเพิ่มทุนตาม
แผน บริ ษัทฯ จึงต้ องพิจารณาการลงทุนเพื่อให้ เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยสามารถสร้ างผลตอบแทนที่
มากกว่าการฝากเงินไว้ กบั สถาบันการเงินและลงทุนในกองทุนตราสารหนี ้ทัว่ ไป
ข้ อสอบถาม 2. ปั จจุบนั บริษัทฯได้ รับคืนเงินจากการลงทุนแล้ วหรื อไม่ อย่างไร กรณีที่ยงั ไม่ได้ รับเงินคืน ของ
ให้ อธิบายแนวทางในการติดตามเพื่อให้ ได้ รับเงินคืน
ตอบข้ อสอบถาม 2. บริ ษัทฯ ได้ ขยายระยะเวลาในตัว๋ แลกเงิน(Bill of Exchange) เนื่องจากในระยะเวลา
ดังกล่าวบริ ษัทฯ ยังไม่มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินส่งผลให้ บริ ษัทฯ ยังมีสภาพคล่องอยู่ ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงได้
พิจารณาในการขยายระยะเวลาออกไปโดยการขยายระยะเวลาในแต่ละครัง้ อยู่ในช่วงระยะเวลา 15 – 30
วัน เพื่อให้ บริ ษัทฯสามารถไถ่ถอนนําเงินมาใช้ ชําระหนีห้ รื อลงทุนในโครงการได้ ทันระยะเวลา โดยยังคง
ได้ รับผลตอบแทนในการลงทุนมากกว่าการลงทุน ประเภทอื่น บริ ษั ทฯจึงขยายระยะเวลาให้ เป็ นช่วง ๆ
เพื่อให้ เหมาะสมกับเวลาที่บริ ษัทฯจะใช้ เงิน การรับเงินบริ ษัทฯได้ รับดอกเบี ้ย ณ วันที่ตอ่ ตัว๋ ทุกครัง้ อย่างไรก็
ตามหากในช่วงระยะเวลาใด ทางบริ ษัทเห็นว่า กรณีบริ ษัทฯมีความต้ องการใช้ เงิน บริ ษัทฯจะไม่ต่ออายุตวั๋
แลกเงิน(Bill of Exchange)หรื อไม่ขยายระยะเวลาการรับชําระอีก

ข้ อสอบถาม 3. หลักเกณฑ์ในการเลือกลงทุน การประเมินความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี ้โดยไม่มี
หลักประกันและความสามารถในการชําระหนี ้
ตอบข้ อสอบถาม บริ ษั ทฯ เลือกลงทุนในตั๋วแลกเงิน(Bill of Exchange) ระยะสัน้ ที่ ให้ ผลตอบแทนที่ น่า
พอใจ หรื อไม่น้อยกว่า 5%-6% ต่อปี การพิจารณาความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี ้ของบริ ษัทที่ไป
ลงทุนเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 บริษัท คือ บมจ.วินเทจ วิศวกรรม และ บมจ.อีสต์โคสท์
เฟอร์ นิ เทค บริ ษั ท จํ า กัด 1 บริ ษั ท คื อ บริ ษั ท กรุ งไทยแลนด์ ดี วี ล อปเมนท์ จํ ากัด บริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณา
ผลตอบแทนและการลงทุนในตราสารหนี ้อย่างรอบคอบ พร้ อมทังได้
้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์และ
ข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องของสํานักคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่ องการดําเนินการ
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ โดยบริ ษัทฯ ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน(Bill
Of Exchange) ในบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน โดยบริ ษัทฯมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกลงทุน การลงทุนของ
บริ ษัทฯ จะต้ องลงทุนในรู ปแบบยืดหยุ่น โดยให้ เน้ นการลงทุนในตราสารหนี ้ พร้ อมทังอํ
้ านาจอนุมตั ิอํานาจ
ดําเนินการเรื่ องการลงทุนระยะสันโดยกํ
้
าหนดให้ คณะกรรมการบริ หาร ซึง่ มีหน้ าที่ในการบริ หารงานบริ ษัท
ปกติอยู่แล้ ว มีอํานาจอนุมตั ิการลงทุนในตราสารหนี ้ที่ออกโดยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี ้คาคเอกชนที่
มี อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ไม่ ตํ่ า กว่า BBB และหรื อ มี อัน ความน่ า เชื่ อ ถื อ ที่ อ ยู่ในระดับ ตํ่ า กว่ า BBB ที่ มี
หลัก ประกัน และหรื อ มี ต ราสารหนี ภ้ าคเอกชนที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารเห็ น ว่า บริ ษั ท ที่ ออกตราสารหนี ้
ดังกล่าวมีแหล่งเงิน ทุนในการคืนที่ ชัดเจน เช่น ผู้ออกตราสารหนี อ้ ยู่ในระหว่างเพิ่ม ทุน เป็ นต้ น ซึ่งเมื่ อ
พิจารณาความเสี่ยงแล้ วมีความเสี่ยงน้ อยในการชําระหนี ้คืนและมีเอกสารประกอบการวิเคราะห์ฐานะการ
้
้ที่ออกโดยบริ ษัทที่จดทะเบียน
ดําเนินงานและทางการเงินจากสถาบันที่น่าเชื่อถือรับรองรวมทังตราสารหนี
ในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ถือเป็ นการบริ หารการเงินให้ มีประสิทธิภาพ โดยการลงทุนแต่ละครัง้ ทางบริ ษัทฯได้
ศึกษารายงานการวิเคราะห์และจัดทําข้ อมูลบริ ษัทผู้ออกตราสารหนี ้รวมถึงฐานะทางการเงินของผู้ออกตรา
สารหนี ้ ความสามารถในการชํ า ระหนี ้ หลัก ประกัน (ถ้ า มี ) และความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งเปรี ย บเที ย บกับ
ผลตอบแทนที่ได้ รับให้ เหมาะสม ก่อนการอนุมตั กิ ารลงทุน
ข้ อสอบถาม 4. สาระสําคัญ ของตราสารหนีท้ ี่ บริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยลงทุนโดยสังเขป เช่นวันที่เริ่ มลงทุน
ระยะเวลาลงทุน อัตราดอกเบี ้ย เงื่อนไขการชําระเงินต้ นและดอกเบี ้ย เงื่อนไขกรณีผ้ กู ้ ูผิดสัญญาชําระหนี ้
เป็ นต้ น พร้ อมนี ้ขอให้ อธิบายรายละเอียดของผู้ออกตราสารหนีแ้ ยกรายบริ ษัท โดยสังเขป เช่น ชื่อบริ ษัท
วัน ที่ จั ด ตั ง้ ประเภทธุ ร กิ จ รายชื่ อ คณะกรรมการ และ ผู้ ถื อ หุ้ น(Ultimate Shareholder)พร้ อมระบุ
ความสัมพันธ์กบั กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สรุปฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานของผู้ออกตราสารหนี ้ย้ อนหลัง 3 ปี (ปี 2557-ปั จจุบนั ) เป็ นต้ น
ตอบข้ อสอบถาม4.
บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้ าง
วันที่จดั ตัง้ วันที่ 8 สิงหาคม 2551
ตัว๋ แลกเงิน เลขที่ VTE17-143

วันที่ออกตัว๋ 29 กันยายน 2560 วันครบกําหนด 19 ตุลาคม 2560
จํานวน 700 ล้ านบาท
เงื่อนไขการชําระเงิน รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
ผลตอบแทน 5.5%ต่อปี
ภายหลั งการครบกําหนดเมื่ อ วั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2560 บริ ษั ท ฯได้ แ ต่ งตั ง้
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนโซลาริ ส เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนส่ วน
บุคคล
การเลิกสัญญา
กรณีลูกค้ าเป็ นผู้ใช้ สิทธิเลิกสัญญา ให้ ลูกค้ า(บริ ษัทฯ) บอกกล่ าวล่ วงหน้ า
การเลิกสัญญาเป็ นหนั งสือให้ บริ ษัทจัดการกองทุนล่ วงหน้ า เป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่ า 5 วัน
กรณีบริษัทจัดการกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิเลิกสัญญา ให้ บริษัทจัดการกองทุน
บอกกล่ าวเลิกสัญญาเป็ นหนั งสือให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ าเป็ นเวลาไม่ น้อย
กว่ า 30 วัน
บริ ษทั วินเทจ วิศวกรรม จํากัด(มหาชน)
สรุ ปฐานะทางการเงินและผลดําเนินการ 3ปี
(ล้านบาท)
2557
2558
2559
สิ นทรัพย์รวม
775.83
1,822.79
3,633.71
หนี้สินรวม
330.73
515.60
2,084.65
ส่ วนของผุถ้ ือหุ น้
445.11
1,307.24
1,549.62
รายได้รวม
495.74
479.11
1,670.53
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
(358.93)
(106.14)
49.78
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อกรรมการ
นายโสรัช โรจนเบญจกุล
นายศุภศิษฎ์ โภคินจารุ รัศมิ์
นายนิพนธ์ อรุ ณพูลศิล
นายปราโมทย์ กอบคุณนันท์
นายไซ กง ฟุง
นางสาวหทัยชนก วชิรพงศ์
นายประยุทธ วิบูลย์ศิริชยั
นายไพบูลย์ เธียรพิริยะตระกูล
นายออง ทีฮา

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ
PLANET ENERGY HOLDINGS PTE.LTD.
นายชนน วังตาล
นายโสรัช โรจนเบญจกุล
นายวิชยั วชิรพงศ์
นายบดินทร์ รุ่ งเรื องเนาวรัตน์
นายณรุ จ วิวรรธนไกร
นายสมชาย สิ ริสถาวร
น.ส.ทิตานัน หรุ่ นเริ งใจ
นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ
นางเกษมศรี วรรณโรจน์

จํานวนหุ น้
85,637,713
47,959,700
46,639,458
35,776,900
33,870,000
20,022,400
17,486,110
17,403,000
15,180,900
14,828,522

%
9.68
5.42
5.27
4.04
3.83
2.26
1.98
1.97
1.72
1.68

บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จํากัด(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจําหน่ายเฟอร์ นิเจอร์
วันที่จดั ตัง้ วันที่ 18 ตุลาคม 2555
ตัว๋ แลกเงิน เลขที่ ECF031/2560
วันที่ออกตัว๋ 12 ตุลาคม 2560 วันครบกําหนด 20 ตุลาคม 2560
จํานวน 400 ล้ านบาท
เงื่อนไขการชําระเงิน รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
ผลตอบแทน 5%ต่อปี
ภายหลั งการครบกําหนดเมื่ อ วั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2560 บริ ษั ท ฯได้ แ ต่ งตั ง้
บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนโซลาริ ส เป็ นบริ ษัทจัดการกองทุนส่ วน
บุคคล
การเลิกสัญญา
กรณีลูกค้ าเป็ นผู้ใช้ สิทธิเลิกสัญญา ให้ ลูกค้ า(บริ ษัทฯ) บอกกล่ าวล่ วงหน้ า
การเลิกสัญญาเป็ นหนั งสือให้ บริ ษัทจัดการกองทุนล่ วงหน้ า เป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่ า 5 วัน
กรณีบริษัทจัดการกองทุนเป็ นผู้ใช้ สิทธิเลิกสัญญา ให้ บริษัทจัดการกองทุน
บอกกล่ าวเลิกสัญญาเป็ นหนั งสือให้ ลูกค้ าทราบล่ วงหน้ าเป็ นเวลาไม่ น้อย
กว่ า 30 วัน

บริ ษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด(มหาชน)
สรุ ปฐานะทางการเงินและผลดําเนินการ 3ปี

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผุถ้ ือหุ น้
รายได้รวม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2557
1,238.67
839.55
399.12
1,235.32
69.88

2558
1,506.20
1,052.54
456.14
1,358.30
75.43

รายชื่อกรรมการ
พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
นายชาลี สุ ขสวัสดิ์
นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์
นายวัลลภ สุ ขสวัสดิ์
น.ส.ทิพวรรณ สุ ขสวัสดิ์
นางวราภรณ์ สุ ขสวัสดิ์
นายมนตรี โสคติยานุรักษ์
นายทรงกลด จารุ สมบัติ
นายเอกริ นทร์ วาสนาส่ ง

รายชื่อผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับ
ลําดับ
ชื่อ
1 น.ส.ทิพวรรณ สุ ขสวัสดิ์
2 นายชาลี สุ ขสวัสดิ์
3 นายอารักษ์ สุ ขสวัสดิ์
4 นายวัลลภ สุ ขสวัสดิ์
5 นางพิกลุ พานิช
6 นางวาสนา วิริยาทรพันธุ์
7 น.ส.ทัศนีย ์ วงษ์จิราษฎร์
8 นายถวิล นันทธีโร
9 นางอัมพร นันทธีโร
10 นายคนึงนิจ จินดา

จํานวนหุน้
119,986,200
119,986,200
119,986,200
47,543,800
25,000,000
14,250,000
11,414,500
8,400,000
8,043,000
6,150,000

%
15.39
15.39
15.39
6.10
3.21
1.83
1.46
1.08
1.03
0.79

(ล้านบาท)
2559
2,357.28
1,698.19
656.71
1,427.74
62.44

บริ ษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากัด
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่จดั ตัง้ วันที่ 28มีนาคม 2531
ตัว๋ แลกเงิน เลขที่ KTL006/2017
วันที่ออกตัว๋ 25 ตุลาคม 2560 วันครบกําหนด 27 ธันวาคม 2560
จํานวน 500 ล้ านบาท
เงื่อนไขการชําระเงิน รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
ผลตอบแทน 6%ต่อปี
บริ ษทั กรุ งไทยแลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากัด
สรุ ปฐานะทางการเงินและผลดําเนินการ 3 ปี

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผุถ้ ือหุ น้
รายได้รวม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ

2557
182.92
122.79
60.12
0.38
(11.29)

2558
559.73
497.18
62.55
4.87
2.43

(ล้านบาท)
2559
770.61
521.97
248.64
0.17
186.09

ลําดับ
รายชื่อกรรมการ
1 นายปรี ชา เลาหพงศ์ชนะ
2 นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ลําดับ
ชื่อ
1 นายปรี ชา เลาหพงศ์ชนะ
2 นายสุ วิศิษฎ์ เลาหพงศ์ชนะ
3 นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ
4 นายธฤต อุดมเจริ ญชัยกิจ
รวม

จํานวนหุน้
240,000
52,500
52,500
5,000
350,000

%
68.57
15.00
15.00
1.43
100.00

ข้ อสอบถาม 5.การอนุมตั ิให้ บริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งลงทุนในตราสารหนี ้ของบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันแห่งหนึ่ง
รวม 200.79 ล้ านบาท เป็ นไปตามอํานาจดําเนินการหรื อไม่ อย่างไร พร้ อมระบุรายชื่อบริษัทดังกล่าวด้ วย
ตอบข้ อสอบถาม 5. บริ ษัท อควาเรี ยส เอสเตท จํากัดเป็ นบริ ษัทย่อยของ บมจ.เอคิว เอสเตท บริ ษัท อควา
เรี ยสเอสเตท เป็ นบริ ษัท พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ มีโครงการคอนโดมิเนียม และได้ ชะลอการลงทุน เมื่อมีการ
เพิ่มทุนในบมจ.เอคิว เอสเตท แบบกําหนดวัตถุประสงค์ซงึ่ ลงทุนในโครงการของอควาเรี ยส เอสเตท จึงได้
ขอกู้เงินจากบมจ.เอคิว เอสเตท จํานวน 200 ล้ านบาท เพื่อลงทุนในโครงการที่ชะลอ แต่เนื่องจากโครงการ
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบางส่วนเพื่อให้ สอดคล้ องกับผลการสํารวจตลาดจําเป็ นต้ องมีการวางแผนเพิ่มเติม
ทําให้ ยงั ไม่สามารถเริ่ มการก่อสร้ างได้ ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ฝ่ ายการจัดการซึง่ ได้ รับอํานาจจากคณะกรรมการ
บริ ษัท ให้ สามารถบริ หารสภาพคล่องให้ อยู่ในวงเงินจํานวน 500 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ หารจึงมีมติให้
ลงทุนในตราสารหนี ้กับบริ ษัท ไทยฟิ ลาเท็กซ์ จํากัด(มหาชน) จํานวน 200.79 ล้ านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี ้ย
5%-5.5% ต่อปี
บริษัท ไทยฟิ ลาเท็กซ์ จํากัด(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ส่งออกเส้ นด้ ายและยางยืด
วันที่จดั ตัง้ วันที่ 20 พฤษภาคม 2536
ตัว๋ แลกเงิน เลขที่ TFX2017/05-06
วันที่ออกตัว๋ 30 พฤศจิกายน 2560 วันครบกําหนด 18 ธันวาคม 2560
(ภายหลังจากวันที่ตวั๋ ครบกําหนดได้ ตอ่ ตัว๋ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560)
จํานวน 100.40 ล้ านบาท และ 100.39 ล้ านบาท
เงื่อนไขการชําระเงิน รับรองการจ่ายเงินโดยไม่มีเงื่อนไข
ผลตอบแทน 5%ต่อปี และ 5.5%
บริ ษทั ไทยฟิ ลาเท็กซ์ จํากัด(มหาชน)
สรุ ปฐานะทางการเงินและผลดําเนินการ
(ล้านบาท)
2557
2558
2559
สิ นทรัพย์รวม
372.22
376.46
387.74
หนี้สินรวม
328.32
291.29
274.69
ส่ วนของผุถ้ ือหุ น้
43.90
85.17
113.05
รายได้รวม
895.58
878.21
803.11
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
81.10
41.27
27.87

ลําดับ
1
2
3
4
5

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายชื่อกรรมการ
นายจํานงค์ พุทธิมา
นายอภิรักษณ์ จูตระกูล
นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์
นางฐิติยา บัวทรัพย์
นายสุ พจน์ นิตินกั ปราชญ์
รายชื่อผูถ้ ือหุน้
ชื่อ
บริ ษทั ท่าจีน จํากัด
Indosuez Singapore Nominee PTE Ltd
นายอภิรักษ์ จูตระกูล
นส. กานต์ชนิตช์ า เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด(มหาชน)
นส.ปิ ยฉัตร บุรินทร์วฒั นา
Credit Agricole Corporate and Investment Bank,Paris
นายเกียรติ กลิ่นจันทร์
นายจํานงค์ เปี ยงใจ
P.T.Bank Negara Indonesia(Persero),tbk

จํานวนหุ น้
%
38,928,740 51.17
8,646,790 11.37
5,604,026 7.37
4,000,000 5.26
2,665,628 3.50
2,289,123 3.01
1,909,837 2.51
1,674,994 2.20
1,434,595 1.89
1,344,141 1.77

รายละเอียดบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนโซลาริส จํากัด
เป็ นกองทุนส่ วนบุคคลของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด(มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนโซลาริ ส จํากัด
สรุ ปฐานะทางการเงินและผลดําเนินการ
(ล้านบาท)
2557
2558
2559
สิ นทรัพย์รวม
61.24
98.71
109.19
หนี้สินรวม
11.18
11.82
10.36
ส่ วนของผุถ้ ือหุ น้
50.06
86.89
98.83
รายได้รวม
57.64
110.20
105.55
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
14.45
36.69
11.94

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายชื่อกรรมการ
นายสุ พรรณ เศษธะพานิช
นายสมพร ศศิโรจน์
นายจิรายุ เชื่อแย้ม
นายพิชยั หยิม่ ใจพูนทรัพย์
นายชัยภัทร ศรี วิสารวาจา
นางพรรณี สถาวโรดม
นายประเวศ สุ ทธิรัตน์
นายเพิ่มพล ประเสริ ฐลํ้า
นายวุฒิชยั ธรรมสาโรช
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้

ลําดับ
1

ชื่อ
บริ ษทั หลักทรัพย์ซีมิโก้ จํากัด(มหาชน)

จํานวนหุ น้
22,800,000

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ตอ่ ไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทศั น์ จันกิ่งทอง )
กรรมการ

(นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
กรรมการ

%
100

