
 
 

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562 
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลทัว่ไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก้ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
บริษทัได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชน จ ำกดั ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษทัมหำชนจ ำกดั เมื่อ
วนัท่ี 8 สิงหำคม 2537 และไดเ้ขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 
เม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม 2538 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนท่ี ชั้น 18 เลขท่ี 287 อำคำรลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม 
บำงรัก กรุงเทพฯ 10500  

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจกำรเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ 
2. กำรคำ้หลกัทรัพย ์ 
3. กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรลงทุน  
4. กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์ 
5. กำรซ้ือขำยหลกัทรัพยผ์ำ่นระบบอินเตอร์เนต  
6. ธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
7.  ธุรกิจกำรยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมำร์จ้ินให้แก่บริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตำมแผนร่วมลงทุนกบัธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ในกำรพฒันำธุรกิจหลักทรัพยร่์วมกัน และบริษัทได้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำเป็นกำรชั่วครำว ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2554 ตำมหนังสืออนุมัติของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.701/2552 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บอนุญำตให้
ขยำยระยะเวลำหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2556 
ตำมหนังสืออนุมติัของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.474/2554 
ลงวนัท่ี 4 เมษำยน 2554 ต่อมำบริษทัไดย้ืน่ขอรับควำมเห็นชอบระบบงำนกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุนตำมใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยู่แล้วต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุนตำมหนังสือท่ี กลต. บธ. 994/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 โดยเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 เป็นตน้ไป 
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นอกจำกน้ีเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2560 บริษทัไดรั้บอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำเร่ิมประกอบธุรกิจนำยหนำ้ซ้ือ
ขำยหลกัทรัพย ์ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ตำมหนงัสืออนุมติัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ี บสช.0004/2560 

และเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดรั้บอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำเร่ิมประกอบธุรกิจนำยหนำ้ซ้ือขำย
หลักทรัพย์ ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตำมหนังสืออนุมติัของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ท่ี บสช.0002/2561 

ในปัจจุบนัธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นกำรประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรลงทุนและอำจมีกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ท่ีไม่เป็นกำรแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั 

บริษทัมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1.  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั ประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยไดรั้บอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจประเภทกำรจดักำรกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

2.  บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกัด ประกอบกิจกำรในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อ
ประกอบธุรกิจประเภทรับซ้ือ รับโอน และรับจำ้งบริหำรสินทรัพยด์้อยคุณภำพของสถำบนักำรเงิน 
หรือ สินทรัพย์ของสถำบันกำรเงินท่ีถูกระงับกำรด ำเนินกิจกำร เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต
ประกอบกำรธนำคำรพำณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนถึงหลักประกันของ
สินทรัพยน์ั้นเพื่อน ำไปบริหำรพฒันำหรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนต่อไป 

3. บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ  ำกดั ประกอบกิจกำรในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั อนัได้แก่กำรเป็นนำยหน้ำและผูค้ำ้สินทรัพยดิ์จิทลั และกำรเป็นผูใ้ห้บริกำร
ระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทลั เม่ือไดรั้บอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีขำดทุนสุทธิ 5.15 ลำ้นบำท ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ ณ วนัท่ี 
31 มีนำคม 2562 บริษทัย่อยมีขำดทุนสะสม 177.84 ลำ้นบำท  อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัย่อย
สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนสภำพคล่องได้ตำมเกณฑ์ท่ี คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ 
ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยเ์พื่อนัดหมำยเขำ้ตรวจสอบระบบงำนและควำมพร้อมในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษทัตำมแผนธุรกิจ เพื่อกำรกลบัมำประกอบธุรกิจจดักำรกองทุนต่อไป (ดูหมำยเหตุขอ้ 23) 
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2. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนในสกุลเงินบำทและตำม

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล” และวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำลเป็นแบบยอ่ และ
มีกำรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์(“กลต.”) ท่ี สธ. 22/2559 ลงวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2559 เร่ือง “แบบงบกำรเงินส ำหรับบริษทั
หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 เป็นตน้ไป 

2.2 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ซ่ึงน ำมำแสดง
เปรียบเทียบ ไดม้ำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรำกฏในงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2562 
มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบำงประกำรซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบกำรเงินประจ ำปีที่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน มิไดน้ ำมำแสดงไว ้ณ ที่น้ี เน่ืองจำกมิไดม้ีกำรก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่ำวในงบกำรเงินระหวำ่งกำล ดงันั้นงบกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 จึงควรอ่ำนประกอบกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
ซ่ึงไดมี้กำรตรวจสอบแลว้ 

2.5 รำยกำรบัญชีระหว่ำงบริษัทและบริษทัย่อยท่ีมีสำระส ำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจำกงบกำรเงิน
ระหวำ่งกำลรวมน้ีแลว้ งบกำรเงินระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 
ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562
ซ่ึงไดส้อบทำนแลว้ 

งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 ได้รวมรำยกำรของบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั บริษทับริหำรสินทรัพย ์ลุมพีนี จ  ำกดั และบริษทั เอสอี 
ดิจิทลั จ  ำกดั ส่วนงบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 ไดร้วมรำยกำร
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั และบริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั 
ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทัย่อยทั้งสำมแห่ง โดยได้ตดัรำยกำรระหว่ำงกนั และยอด
คงเหลือท่ีเป็นสำระส ำคญัระหวำ่งกนัออกแลว้ 
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งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2561 ยงัไดร้วมส่วนได้
เสียในบริษทัร่วม ซ่ึงไดม้ำจำกงบกำรเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั บริษทั เซนติเมนทลั 
(ประเทศไทย) จ ำกดั และบริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จ ำกดั 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำนและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน
ส ำหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 
ในระหว่ำงงวด บริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ ซ่ึงรวมถึงมำตรฐำนรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยบริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำรับรู้
รำยไดต้ำมภำระท่ีส่งมอบ ซ่ึงไม่แตกต่ำงจำกกำรรับรู้รำยไดใ้นงบกำรเงินปีก่อน มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและ
ค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทั 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว และ 
จะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

มำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business 
Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลักกำรเก่ียวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง 
รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำน้ีจะน ำมำ
แทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรน ำเสนอและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มัน่ใจวำ่ทั้งทำงดำ้น
ผูเ้ช่ำและผูใ้ห้เช่ำได้ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจแก่ผูใ้ช้งบกำรเงินในกำรประเมินผล
กระทบของสัญญำเช่ำท่ีมีต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินและกระแสเงินสดของ
กิจกำร โดยกิจกำรต้องพิจำรณำเง่ือนไขและข้อก ำหนดของสัญญำและข้อเท็จจริงและ
สถำนกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเม่ือถือปฏิบติัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี กิจกำรตอ้ง
ถือปฏิบติัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอกบัสัญญำทั้งหมดท่ีมีลกัษณะ
และสถำนกำรณ์ท่ีคลำ้ยคลึงกนั 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักบังบ
กำรเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหำร
ของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์นโยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณในสำระส ำคญั
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  
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5. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินสด เงินฝำกระยะสั้น และตัว๋เงินระยะสั้น        
   ท่ีมีอำยไุม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ 716,066,358  364,718,370  218,017,929  300,308,119 
หกั  เงินฝำกในนำมบริษทัเพื่อลูกคำ้ * (12,251,191)  (12,273,050)  (12,245,874)  (12,267,733) 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 703,815,167  352,445,320  205,772,055  288,040,386 

(*  ตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เงินฝำกในนำมบริษทัเพ่ือลูกคำ้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน) 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีเงินฝำกสถำบนักำรเงินในนำมบริษทัเพื่อ
ลูกคำ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 12.25 ลำ้นบำท และ 
12.27 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงบริษทัตอ้งส่งคืนเม่ือลูกคำ้ทวงถำม 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ลูกคำ้ธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ยงัมียอดเงินลงทุนคงเหลือ
จ ำนวน 439 บญัชี ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จ  ำกดั (ดูหมำยเหตุขอ้ 24) ยงัไม่ไดน้ ำส่ง
สัญญำเปิดบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั โดยลูกคำ้ดงักล่ำวมีเงินฝำก
เพื่อซ้ือขำยหลกัทรัพยจ์  ำนวน 4.42 ลำ้นบำท และ 4.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และหุ้นมูลค่ำ 123.68 ลำ้น
บำท และ 122.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ตำม เม่ือลูกคำ้ดงักล่ำวไดน้ ำส่งสัญญำเปิดบญัชีซ้ือขำย
หลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั แล้ว บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นของลูกคำ้รำยท่ีน ำส่ง
สัญญำกลบัไปฝำกยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดัต่อไป  
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6. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ 
บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงนิรวมและ 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

ลูกหน้ีอ่ืน    
ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินคดี 62,605,839  62,605,839 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 62,605,839  62,605,839 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (ดูหมำยเหตุขอ้ 7) (62,605,839)  (62,605,839) 
รวม -  - 

บริษทัได้จดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์เขำ้เกณฑ์กำรจดัชั้นตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เร่ืองกำรจัดท ำบัญชีเก่ียวกับลูกหน้ีด้อยคุณภำพของบริษัท
หลกัทรัพยท่ี์ กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหำคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมตำมหนงัสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 
15 กุมภำพนัธ์ 2544 ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2562  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
 ลูกหน้ีธุรกิจ  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัย  มูลค่ำลูกหน้ีธุรกิจ  ลูกหน้ีธุรกิจ  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัย  มูลค่ำลูกหน้ีธุรกิจ 
 หลักทรัพย์และ  จะสูญท่ีตั้ง  หลักทรัพย์และ  หลักทรัพย์และ  จะสูญท่ีตั้ง  หลักทรัพย์และ 
 ดอกเบี้ยค้ำงรับ  โดยบริษัท  ดอกเบี้ยค้ำงรับ - สุทธิ  ดอกเบี้ยค้ำงรับ  โดยบริษัท  ดอกเบี้ยค้ำงรับ - สุทธิ 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
มูลหน้ีจดัชั้นปกติ -  -  -  -  -  - 
มูลหน้ีจดัชั้นต ่ำกวำ่            
มำตรฐำน -  -  -  -  -  - 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 62,605,839  (62,605,839)  -  62,605,839  (62,605,839)  - 
รวม 62,605,839  (62,605,839)  -  62,605,839  (62,605,839)  - 
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มูลหน้ีจดัชั้นต ่ำกวำ่มำตรฐำน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคำ้งรับ) แยกตำม
อำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและ 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

มำกกวำ่ 3 ปี ข้ึนไป 62,605,839  62,605,839 
รวม 62,605,839  62,605,839 

7. ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 งบกำรเงนิรวมและ 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

ยอดตน้งวด 62,605,839  62,654,566 
หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) -  (48,727) 
ยอดปลำยงวด (ดูหมำยเหตุขอ้ 6) 62,605,839  62,605,839 
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8. เงินลงทุน 
8.1 บริษทัมีเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน แยกตำมประเภทเงินลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 รำคำทุน/  มูลค่ำ  รำคำทุน/  มูลค่ำ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม  รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้        
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 128,924,146  106,589,483  129,776,771  105,247,574 
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หน่วยลงทุน 380,512  383,705  380,512  382,629 
ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 517,629,841  418,900,992  334,176,059  236,112,869 

รวม 646,934,499  525,874,180  464,333,342  341,743,072 
หกั ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ (16,060,319)  -  (17,590,270)  - 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (105,000,000)  -  (105,000,000)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 525,874,180  525,874,180  341,743,072  341,743,072 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย        
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 194,007,796  153,050,908  199,809,914  176,569,011 
หกั ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ (40,956,888)  -  (23,240,903)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย  153,050,908  153,050,908  176,569,011  176,569,011 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด        
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 23,360,460  23,360,460  23,289,155  23,289,155 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 23,360,460  23,360,460  23,289,155  23,289,155 
เงินลงทุนทัว่ไป        
หุน้สำมญั 13,396,323  8,038,744  198,396,323  193,178,152 
หุน้บุริมสิทธิ 125,000  125,000  125,000  125,000 

รวม 13,521,323  8,163,744  198,521,323  193,303,152 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (5,357,579)  -  (5,218,171)  - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป 8,163,744  8,163,744  193,303,152  193,303,152 
รวมเงินลงทุน 710,449,292  710,449,292  734,904,390  734,904,390 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 รำคำทุน/  มูลค่ำ  รำคำทุน/  มูลค่ำ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม  รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้        
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 128,924,146  106,589,483  129,776,771  105,247,574 
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน – หน่วยลงทุน 380,512  383,705  380,512  382,629 
ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 401,505,725  407,776,876  217,935,584  224,872,394 

รวม 530,810,383  514,750,064  348,092,867  330,502,597 
หกั ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ (16,060,319)  -  (17,590,270)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้  514,750,064  514,750,064  330,502,597  330,502,597 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย        
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 194,007,796  153,050,908  199,809,914  176,569,011 
หกั ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ (40,956,888)  -  (23,240,903)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย  153,050,908  153,050,908  176,569,011  176,569,011 
เงินลงทุนทัว่ไป        
หุน้สำมญั 13,396,323  8,038,744  198,396,323  193,178,152 
หุน้บุริมสิทธิ 125,000  125,000  125,000  125,000 

รวม 13,521,323  8,163,744  198,521,323  193,303,152 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (5,357,579)  -  (5,218,171)  - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป 8,163,744  8,163,744  193,303,152  193,303,152 
รวมเงินลงทุน 675,964,716  675,964,716  700,374,760  700,374,760 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2561 บริษัทได้โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนของหลักทรัพย์หน่ึงจำกหลักทรัพย์ 
เพื่อคำ้เป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขำย เน่ืองจำกบริษทัเปล่ียนนโยบำยกำรลงทุนเป็นกำรถือไวร้ะยะยำวซ่ึงกำรโอน
เปล่ียนประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวท ำให้เกิดขำดทุนจำกกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 
123.12 ลำ้นบำท 
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8.2 เงินลงทุนในเงินฝำกสถำบนักำรเงินตำมอำยคุงเหลือของสัญญำมีดงัน้ี 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 23,360,460  -  -  23,360,460 
รวม 23,360,460  -  -  23,360,460 

 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 23,289,155  -  -  23,289,155 
รวม 23,289,155  -  -  23,289,155 

(เงินฝำกสถำบนักำรเงินในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561: ไม่มี) 

8.3 ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนท่ีรับรู้ในส่วนของเจำ้ของ 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  

 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ยอดยกมำตน้งวด (12,873,149)  3,540,197  (12,873,149)  3,540,197 
เปล่ียนแปลงระหวำ่งงวด        

- จำกกำรปรับปรุงภำษีเงินได้        
  รอกำรตดับญัชี 4,627,439  4,103,336  4,627,439  4,103,336 

- จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน (23,137,196)  (20,516,682)  (23,137,196)  (20,516,682) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด (31,382,906)  (12,873,149)  (31,382,906)  (12,873,149) 
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8.4 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมีปัญหำเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 

 รำคำทุน/  มูลค่ำ  ค่ำเผ่ือ  รำคำทุน/  มูลค่ำ  ค่ำเผ่ือ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม  กำรด้อยค่ำ  รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม  กำรด้อยค่ำ 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
หุน้สำมญั 7,808  962  6,846  7,808  962  6,846 
 7,808  962  6,846  7,808  962  6,846 

9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง
จ ำนวน 19 ลำ้นบำทและบริษทัมีดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำนวน 578,219 บำทและ 343,973 บำท ตำมล ำดบั โดย
เงินกู้ยืมดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั เงินกู้ยืมดงักล่ำวจะครบก ำหนด
ช ำระในวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2562 จ  ำนวน 9 ล้ำนบำทและในวนัท่ี 24 กนัยำยน 2562 จ  ำนวน 10 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจ ำกดัตำมกฎหมำยไทยและประกอบกิจกำร
ในประเทศไทย ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนช ำระแล้ว สิทธิกำรออกเสียง วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

 ธุรกิจ หลักทรัพย์ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  ที่ลงทุน 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
   2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561 
   ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท  

บริษัทร่วม              
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสำมญั 2,137.8 2,137.8 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,291.3  1,306.6 
บริษทั เซนติเมนทลั  น ำเขำ้ ส่งออก             
(ประเทศไทย) จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยปลีก             

 และส่งน ้ำหอมและ             
 เคร่ืองส ำอำง หุ้นสำมญั 40.0 40.0 34.50 34.50 13.8  13.8  6.0  6.8 
บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ำกดั ธุรกิจดำ้นสุขภำพ             
 ดำ้นธุรกิจโยคะ             
 สตูดิโอ             
 อำหำรและโรงแรม หุ้นสำมญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  189.2  189.8 
       1,475.7  1,475.7  1,486.5 1 1,503.2 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนช ำระแล้ว สิทธิกำรออกเสียง วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

 ธุรกิจ หลักทรัพย์ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  ที่ลงทุน 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม 31 ธันวำคม 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
   2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561 
   ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท  

บริษัทย่อย              
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร ให้บริกำรจดักำร             
   กองทุน อินโนเทค จ ำกดั กองทุนรวม             

 กองทุนส่วนบุคคล             
 และกองทุนส ำรอง             
 เล้ียงชีพ หุ้นสำมญั 225.4 205.4 100.00 100.00 275.8  255.8  50.4  55.5 

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ รับซ้ือ รับโอน             
    ลุมพินี จ ำกดั และรับจำ้งบริหำร             
 สินทรัพยด์อ้ย             
 คุณภำพของ             
 สถำบนักำรเงิน หุ้นสำมญั       25.0       25.0 100.00 100.00 25.0  25.0  24.2  24.2 
บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ ำกดั สินทรัพยดิ์จิทลั หุ้นสำมญั 475.0 25.0 100.00 100.00  475.0   25.0  467.4  23.8 
หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ       (225.4)  (220.3)            -            - 

       550.4  85.5  542.0  103.5 
บริษัทร่วม              
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสำมญั 2,137.8 2,137.8 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,291.3  1,306.6 
บริษทั เซนติเมนทลั น ำเขำ้ ส่งออก             
(ประเทศไทย) จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยปลีก             

 และส่งน ้ำหอมและ             
 เคร่ืองส ำอำง หุ้นสำมญั 40.0 40.0 34.50 34.50 13.8  13.8  6.0  6.8 
บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ำกดั ธุรกิจดำ้นสุขภำพ             
 ดำ้นธุรกิจโยคะ             
 สตูดิโอ             
 อำหำรและโรงแรม หุ้นสำมญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  189.2  189.8 
       1,475.7  1,475.7  1,486.5  1,503.2 

       2,026.1  1,561.2  2,028.5  1,606.7 
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สรุปขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมตำมงบกำรเงินท่ีคูณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นแลว้มีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม 2562  31 ธันวำคม 2561 
 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
 บริษทัหลกัทรัพย์  อ่ืนๆ  รวม  บริษทัหลกัทรัพย์   อ่ืนๆ  รวม 

 เคที ซีมิโก้ จ ำกดั      เคที ซีมิโก้ จ ำกดั     
สินทรัพยร์วม 3,551.2  156.5  3,707.7  3,311.4  146.2  3,457.6 
หน้ีสินรวม (2,426.5)  (117.6)  (2,544.1)  (2,171.4)  (105.7)  (2,277.1) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,124.7  38.9  1,163.6  1,140.0  40.5  1,180.5 

 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 31 มีนำคม 2562  วนัที่ 31 มีนำคม 2561 
 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
 บริษทัหลกัทรัพย์  อ่ืนๆ  รวม  บริษทัหลกัทรัพย์   อ่ืนๆ  รวม 

 เคที ซีมิโก้ จ ำกดั      เคที ซีมิโก้ จ ำกดั     
รำยไดร้วม 129.8  44.4  174.2  188.2  39.2  227.4 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (4.6)  (1.3)  (5.9)  7.3  (9.5)  (2.2) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน            
สุทธิส ำหรับงวด (10.7)  -  (10.7)  (9.0)  -  (9.0) 

เมื่อวนัที่ 17 มกรำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรลงทุนมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสำมญับริษทั 
เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม มูลค่ำเงินลงทุน 13.80 ล้ำนบำท ประกอบด้วย     
หุ้นสำมญัจ ำนวน 138,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100.00 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 46 
ของทุนช ำระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่ำว 

ต่อมำเมื ่อวนั ที ่ 14 กนัยำยน 2561 ท่ีประชุมวิสำมัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทร่วมมีมติอนุมัติเพิ่มทุน 
จดทะเบียนหุ้นสำมญัอีกจ ำนวน 100,000 หุ้น จำกหุ้นสำมญัเดิมจ ำนวน 300,000 หุ้นเป็นหุ้นสำมญัใหม่
จ  ำนวน 400,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100.00 บำท โดยท่ีบริษทัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำว 
ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัลดลงจำกเดิมร้อยละ 46.00 เป็นร้อยละ 34.50 ของทุนช ำระแลว้
ของบริษทัร่วมดงักล่ำว 

เมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรลงทุนมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสำมญั
บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม มูลค่ำเงินลงทุน 217.80 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย                   
หุ้นสำมญัจ ำนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 30 
ของทุนช ำระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่ำว 
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เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2561 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ย มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 80.00 ลำ้นบำทจำกทุนจดทะเบียนเดิม
จ ำนวน 125.40 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียน  205.40 ล้ำนบำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท เพื่อ
จ ำหน่ำยให้กับผูถื้อหุ้นเดิมในรำคำหุ้นละ 10.35 บำท หรือคิดเป็นมูลค่ำ 82.80 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ในเร่ืองกำรด ำรงควำมเพียงพอของ
เงินกองทุน และเม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำวจ ำนวน 82.80 
ลำ้นบำท ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่ำวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกบัส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัแล้วเม่ือ
วนัท่ี 27 เมษำยน 2561 

เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั 
มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั อีกจ ำนวน 20.00 ลำ้น
บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 205.40 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 225.40 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท เพื่อจ ำหน่ำยให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมใน
รำคำตำมมูลค่ำ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ในเร่ือง
กำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัท่ี 
19 ธันวำคม 2561 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนท่ีออกและช ำระแล้วกับส ำนักงำน
ทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั มีทุนช ำระแลว้ 225.40 ลำ้นบำท 
ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 22,540,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำทและวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีทุน
ช ำระแล้ว 205.40 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 20,540,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ10.00 บำท 
อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนช ำระ
แลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย มีทุนช ำระแลว้ 25.00 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญั 2,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ
10.00 บำท ทั้งน้ี ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน
ช ำระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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เม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสำมญับริษทั เอสอี 
ดิจิทัล จ  ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย มูลค่ำเงินลงทุน 25.00 ล้ำนบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2562  
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสอี ดิจิทลั จ  ำกดั มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เอสอี 
ดิจิทัล จ  ำกัด อีกจ ำนวน 450.00 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 25.00 ล้ำนบำท เป็นทุน 
จดทะเบียน 475.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 4,750,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
100.00 บำท เพื่อจ ำหน่ำยให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมในรำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว ้เพื่อใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ 
โดยบริษทัย่อยไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2562 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
จดทะเบียน และทุนท่ีออกและช ำระแลว้กบัส ำนกังำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2562 

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ  ำกดั มีทุนช ำระแล้ว 475.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
หุ้นสำมญั 4,750,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100.00 บำทและวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอสอี 
ดิจิทลั จ  ำกัด มีทุนช ำระแล้ว 25.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 250,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
100.00 บำท โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี  31 ธันวำคม 2561 บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของ 
ทุนช ำระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

11.  สินทรัพย์อ่ืน 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม  31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 790,442  75,569  746,095  72,868 
เงินปันผลคำ้งรับ 278,749  38,304  278,749  38,304 
ค่ำประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ 542,518  134,900  70,476  134,900 
ค่ำบ ำรุงรักษำจ่ำยล่วงหนำ้ 863,953  87,019    -  - 
ค่ำธรรมเนียมตลำดหลกัทรัพยจ่์ำยล่วงหนำ้ 341,631  109,389  341,631  109,389 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้อ่ืน 657,448  152,230  488,527  137,480 
เงินมดัจ ำอ่ืน 1,166,661  944,035  668,550  596,550 
ภำษีเงินไดร้อรับคืน 12,732,465  12,232,216  2,708,552  2,617,954 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำธรรมเนียมศำลของกองทุน 16,388,266  14,279,980  -  - 
ท่ีบริหำรโดยบริษทัยอ่ย        

ค่ำหุน้สำมญัเพ่ิมทุนบริษทัยอ่ยจ่ำยล่วงหนำ้ -  -  -  20,000,000 
ลูกหน้ีอ่ืน 10,376,758  8,722,734  10,382,631  8,722,734 
อ่ืนๆ 335,812  335,058  332,093  332,092 
รวม 44,474,703  37,111,434  16,017,304  32,762,271 
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12. เงินกู้ยืมอ่ืน 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินกูย้มือ่ืนดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 
  ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ีจ่ะครบก ำหนดช ำระ 
 อตัรำดอกเบีย้ ภำยใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ) ต่อปี บำท  บำท  บำท  บำท 

เงนิกู้ยืมอ่ืน           
ตัว๋แลกเงิน 4.00 419,556,252  -  -  419,556,252 
รวมเงินกูย้มือ่ืน   419,556,252  -  -  419,556,252 

 
 

  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
  ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ีจ่ะครบก ำหนดช ำระ 
 อตัรำดอกเบีย้ ภำยใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ) ต่อปี บำท  บำท  บำท  บำท 

เงนิกู้ยืมอ่ืน           
ตัว๋แลกเงิน 4.00 528,062,334  -  -  528,062,334 
รวมเงินกูย้มือ่ืน   528,062,334  -  -  528,062,334 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มือ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและ 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 31 มนีำคม  31 มนีำคม 
 2562  2561 
ยอดยกมำตน้งวด 528,062,334  675,908,797 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน    

ไดรั้บเงินกูย้มือ่ืน 385,801,868  456,674,908 
จ่ำยคืนเงินกูย้มือ่ืน (500,000,000)  (440,000,000) 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีมิใช่เงินสด    
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 5,692,050  6,667,774 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 419,556,252  699,251,479 
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13. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1) อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 941,964,586 บำท เป็น 653,868,463 บำท โดยวิธีกำรตดัหุ้น

สำมญัท่ียงัมิได้น ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 576,192,246 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ซ่ึงบริษทัได ้
จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2561 

2) อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 653,868,463 บำท เป็น 1,240,302,463 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 1,172,868,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2561 

 

3) อนุมติักำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัจ ำนวนไม่เกิน 346,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำย 1.35 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 467,100,000 บำท เพื่อเสนอ
ขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement)  ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวครบแล้ว
เม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2562 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 มีนำคม 2562 

4) อนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทคร้ังท่ี 4 
(ZMICO-W4) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในจ ำนวน 
ไม่เกิน 413,434,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ โดยมีอตัรำกำรจดัสรร 4 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หน่วย
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษใหปั้ดทิ้ง) โดยมีก ำหนดอำยไุม่เกิน 5 ปีนบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ 
อตัรำกำรใช้สิทธิใบสำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนได ้2 หุ้น และรำคำกำรใช้สิทธิ 
2.70 บำทต่อหุน้ บริษทัไดจ้ดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน 2562 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,240,302,463 บำทและมีทุนท่ีออกและช ำระ
แล้วจ ำนวน 826,868,463 บำทและ ณ  ว ัน ท่ี  31 ธันวำคม 2561 บริษัท มี ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
1,240,302,463 บำทและมีทุนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 653,868,463 บำท 

หุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ค  ำนวณดงัน้ี 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561 
 หุ้น  หุ้น 

ยอดยกมำ (มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท) 1,307,736,926  1,307,736,926 
เพิ่มระหวำ่งงวด 80,733,334  - 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั  1,388,470,260  1,307,736,926 
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14. รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มนีำคม  วนัที ่31 มนีำคม 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม        
และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 97,316  2,437,908  -  - 

อ่ืนๆ 329,861  -  329,861  - 
รวม 427,177  2,437,908  329,861  - 

15. ก ำไร (ขำดทุน) และผลตอบแทนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มนีำคม  วนัที ่31 มนีำคม 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 33,504,769  (28,627,785)  33,156,084  (27,276,340) 
รำยไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 1,179,057  7,668,199  2,100,955  7,569,684 
รวม 34,683,826  (20,959,586)  35,257,039  (19,706,656) 

16. ค่ำตอบแทนกรรมกำร  
ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ี เป็นผลประโยชน์ท่ี จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษัทตำมมำตรำ 90 ของ
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องท่ีจ่ำยให้กับ
กรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2562 
และปี 2561 ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีแลว้ 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2561 ในงบกำรเงินรวม บริษทัและบริษทัยอ่ย
จ่ำยค่ำตอบแทนให้กรรมกำรจ ำนวน 2.05 ลำ้นบำท และ 2.62 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2562 และ 2561 บริษทัจ่ำย
ค่ำตอบแทนให้กรรมกำรจ ำนวน 1.83 ลำ้นบำท และ 2.20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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17. ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มนีำคม  วนัที ่31 มนีำคม 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจดักำร        

กองทุนส่วนบุคคลและกำรจดักำรกองทุนรวม 6,164  14,060  -  - 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรกองทุน 11,430  19,174  -  - 
อ่ืนๆ  320,178  86,635  278,259  - 
รวม 337,772  119,869  278,259  - 

18. ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มนีำคม  วนัที ่31 มนีำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ        
เงินลงทุนในตรำสำรทุน 139,407  2,249,648  139,407  2,249,648 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ        
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี -  -  -  8,727,278 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  5,154,797  - 

รวม  139,407  2,249,648  5,294,204  10,976,926 
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19. ภำษีเงินได้นิติบุคคล 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มนีำคม  วนัที ่31 มนีำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำษีเงินได ้- รำยได ้ 772,188  9,686,512  774,994  9,689,318 
รวม 772,188  9,686,512  774,994  9,689,318 

กำรกระทบยอดภำษีเงินไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีคูณดว้ยอตัรำภำษีเงินได ้มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่31 มนีำคม  วนัที ่31 มนีำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้ 210,026   (51,626,806)  12,541,835  (49,381,296) 
อตัรำภำษี 20%  20%  20%  20% 
ผลคูณของก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินไดก้บัอตัรำ        

ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) (42,005)  10,325,361  (2,508,367)  9,876,259 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี (2,518,522)  2,358,046  (49,354)  1,010,454 
ผลกระทบของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (131,463)  (99,178)  (131,463)  (99,178) 
ผลกระทบของขำดทุนทำงภำษีสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้        

เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  (2,897,717)  -  (1,098,217) 
ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมใชไ้ป  3,464,178  -  3,464,178  - 
ภำษีเงินได ้- รำยได ้ 772,188  9,686,512  774,994  9,689,318 
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20. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั
โดยกำรมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนั ฝ่ำยจดักำรเห็นว่ำนโยบำยกำรก ำหนดรำคำกบับุคคล
ที่เก่ียวขอ้ง และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ช้รำคำซ่ึงต่อรองกนัอย่ำงอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

20.1 ยอดคงเหลือกบับุคคลที่เก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 และ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
บริษทัย่อย         
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) -  -  50,362,443   55,517,240 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น -  -  19,000,000  19,000,000 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ -  -  578,219  343,973 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  2,670  - 

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) -  -  25,000,000  25,000,000 

บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ  ำกดั        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) -  -  475,000,000  25,000,000 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  3,203  - 

บริษทัร่วม        
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมำยเหตุขอ้10) 1,291,249,284  1,306,638,315  1,244,095,520  1,244,095,520 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี – ตัว๋แลกเงิน 199,658,120  -  199,658,120  - 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหำรโดยบริษทัร่วม 98,586,286  97,570,267  98,586,286  97,570,267 
เงินฝำกเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 4,872,034  4,991,795  4,872,034  4,991,795 
ลูกหน้ีอ่ืน 143,382  -  143,382  - 
ค่ำบริหำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคลคำ้งจ่ำย 93,108  95,199  93,108  95,199 
เจำ้หน้ีอ่ืน 352,614  181,614  352,614  181,614 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ  ำกดั         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) 6,039,728  6,800,642  13,800,000  13,800,000 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 38,142,534  52,230,513  38,142,534  52,230,513 

บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จ ำกดั         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) 189,231,176  189,767,845  217,800,000  217,800,000 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 31 มีนำคม  31 ธันวำคม  31 มีนำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัที่มีกรรมกำรร่วมกนั        
บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)        
เงินลงทุนในหุ้นสำมญั 106,292,470  107,755,140  106,292,470  107,755,140 

20.2 รำยกำรค้ำกับบุคคลที่ เก่ียวข้องกันและกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  
 วันที่ 31 มีนำคม  วันที่ 31 มีนำคม  
 2562  2561  2562  2561  
 บำท  บำท  บำท  บำท  
บริษัทย่อย          
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั         
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน -  -  -  1,994,521 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน -  -  -  80,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน -  -  -  80,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -  -                          234,247  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำร้อยละ 5 ต่อปี 
รำยไดค้่ำบริกำรจดักำร -  -  860,000  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
        430,000 บำทต่อเดือน (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 20.3.5) 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ี -  -  146,250  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

        73,125 บำทต่อเดือน 
รำยไดอ่ื้น -  -  2,670  - ตำมอตัรำท่ีเกิดข้ึนจริง 

         
บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ ำกดั         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ี -  -                            37,260  66,150 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ  

        22,050 บำทต่อเดือนและ 7,605 บำทต่อเดือน 
        ตั้งแตว่นัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 เป็นตน้ไป 
บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ ำกดั         
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -  -  801,370  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำร้อยละ 5 ต่อปี 
         
รำยไดค้่ำบริกำรจดักำร -  -  940,000  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
        470,000 บำทต่อเดือน  (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 20.3.6) 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ี -  -  160,290  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ  
        80,145 บำทต่อเดือน 
รำยไดอ่ื้น -  -  3,203  - ตำมอตัรำท่ีเกิดข้ึนจริง 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  
 วันที่ 31 มีนำคม  วันที่ 31 มีนำคม  
 2562  2561  2562  2561  
 บำท  บำท  บำท  บำท  
บริษัทร่วม         
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั         
ค่ำบริกำรงำนวิจยั 750,000  750,000  750,000  750,000 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 250,000 บำท  

        ต่อเดือน (ดูหมำยเหตุขอ้ 20.3.2)   
รำยจ่ำยค่ำบริกำร 154,080  930,900  154,080  930,900 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ   

        (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 20.3.1) 
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน 533,738  345,295  533,738  345,295 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
รำยจ่ำยค่ำบริหำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 269,428  -  269,428  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

        ร้อยละ 1.00 – 1.25 ต่อปีของมูลค่ำสินทรัพย ์
        สุทธิของกองทุน 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน 199,658,120  -  199,658,120  - ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 

         
บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ำกดั         
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน 2,036,016  2,112,942  2,036,016  2,112,942 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน 23,825,065  37,898,247  23,825,065  37,898,247 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน 37,913,044  37,887,058  37,913,044  37,887,058 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 

         
รำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม         
ค่ำบริกำรจดักำร 252,600  199,800  252,600  199,800 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหผู้บ้ริหำรส ำคญั ตำมมำตรฐำน
กำรบญัชี ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั” 
มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

 วันที่ 31 มีนำคม  วันที่ 31 มีนำคม 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,052,088  1,851,341  1,246,088  996,066 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 289,088  177,519  221,593  177,519 
รวม 2,341,176  2,028,860  1,467,681  1,173,585 
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20.3 สัญญำท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
20.3.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2552 บริษัทท ำสัญญำกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ  ำกัด 

เพื่อให้บริษัทดังกล่ำวให้บริกำรบริหำรจดักำร ส ำหรับงำนด้ำนปฏิบัติกำร งำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศรวมถึงกำรพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำน
สนบัสนุนดำ้นเทคนิค งำนดำ้นก ำกบัดูแลให้ปฏิบติัตำมกฎหมำย งำนดำ้นบริหำรบุคคล 
งำนดำ้นธุรกำรทัว่ไปและงำนบริหำรจดักำรทัว่ไปในกิจกำร สัญญำมีอำยุ 1 ปี และให้มี
ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกครำวละ 1 ปี โดยบริษทัจะตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนเดือนละ 150,000 บำท 
ต่อมำตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎำคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 บริษทัท ำสัญญำเปล่ียนแปลง
ค่ำตอบแทนเป็นเดือนละ 60,000 บำท และเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 บริษัทท ำสัญญำ
เปล่ียนแปลงค่ำตอบแทนเป็นเดือนละ 48,000 บำท ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 ถึงวนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2562 โดยให้มีผลบงัคบัต่อปีครำวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไดแ้จง้
กำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 
30 วนั 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 บริษทัท ำสัญญำกบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั เพื่อรับ
บริกำรบริหำรจดักำร ส ำหรับงำนปฏิบติักำร สัญญำมีอำยุ 1 ปี โดยบริษทัช ำระค่ำตอบแทน
เดือนละ 210,000 บำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 29 กันยำยน 2560 บริษัทท ำสัญญำเปล่ียนแปลง
ค่ำตอบแทนเป็นเดือนละ 230,000 บำท ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 
และมีผลบังคับต่อปีครำวละ 1 ปี เวน้แต่คู ่ส ัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไดแ้จง้กำรบอก 
เลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 7 วนั 
อยำ่งไรก็ตำมเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดย้กเลิกสัญญำดงักล่ำวแลว้ 

20.3.2 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2556 บริษทัท ำสัญญำกบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ส ำหรับ
กำรให้บ ริกำรบทวิเครำะห์กับ ลูกค้ำต่ำงประเทศ สัญญำมีอำยุ 2 ปี  ส้ินสุดว ัน ท่ี  
30 เมษำยน 2558 และใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกครำวละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ำยหน่ึงบอกเลิกสัญญำ
ล่วงหนำ้ โดยบริษทัไดรั้บค่ำบริกำรเดือนละ 250,000 บำท 

20.3.3 เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2559 บริษัทท ำสัญญำกับ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited 
เพื่อให้บริษทัดงักล่ำวท ำหนำ้ท่ีเป็นท่ีปรึกษำดำ้นกำรลงทุน นำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และ
กำรคำ้หลกัทรัพย ์ทั้ งท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศเมียนมำร์ 
(Yangon Stock Exchange หรือ YSX) และหลกัทรัพยน์อกตลำดหลกัทรัพย ์(OTC) สัญญำมีอำย ุ
2 ปี และสำมำรถขยำยเวลำออกไปไดต้ำมกำรตกลงของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย โดยท่ีบริษทัตอ้ง
จ่ำยค่ำตอบแทนในอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 
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20.3.4 เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2561 บริษทัท ำสัญญำกบั บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จ  ำกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัร่วมจะเป็นผูบ้ริหำรกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญำมี
อำยุ 2 ปี และให้มีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี เวน้แต่บริษทัได้แจง้กำรบอกเลิก
สัญญำให้ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร บริษทัต้องจ่ำยค่ำตอบแทนในอตัรำท่ี 
ตกลงกันตำมสัญญำในอัตรำร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุน 

20.3.5 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทัท ำสัญญำกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค 
จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเพื่อให้บริกำรงำนด้ำนก ำกบัดูแลและตรวจสอบภำยใน งำนด้ำน
บริหำรควำมเส่ียง และงำนดำ้นบญัชี โดยบริษทัจะไดรั้บค่ำบริกำรเดือนละ 430,000 บำท 
สัญญำมีอำยุ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 และให้มีผล
บงัคบัใชต่้อไปอีกครำวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไดแ้จง้กำรบอกเลิกสัญญำให้
คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวำ่ 120 วนั 

20.3.6 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทัท ำสัญญำกบับริษทั เอสอี ดิจิทลั จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยเพื่อให้บริกำรงำนดำ้นก ำกบัดูแลและตรวจสอบภำยใน งำนดำ้นบริหำรควำมเส่ียง งำนดำ้น
บญัชีและงำนดำ้นธุรกำรบริษทั โดยบริษทัจะไดรั้บค่ำบริกำรเดือนละ 470,000 บำท สัญญำมี
อำยุ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 และให้มีผลบงัคบัใช้
ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไดแ้จง้กำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำ
อีกฝ่ำยหน่ึงทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวำ่ 120 วนั 

21. ภำระผูกพนักบักจิกำรทีไ่ม่เกี่ยวข้องกนั  
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำ
ระยะยำวส ำหรับอำคำร อุปกรณ์ส ำนักงำนและรถยนต์ ซ่ึงจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในอนำคต
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 31 มนีำคม  31 ธันวำคม   31 มนีำคม  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ภำยใน 1 ปี 5.1  0.3  4.4  0.2 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9.6  -  8.0  - 
รวม 14.7  0.3  12.4  0.2 
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22. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิหรือภูมิศำสตร์ 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน   
 หลกัทรัพย์   จดักำรกองทุน  และอ่ืนๆ  งบกำรเงนิรวม 
รำยไดจ้ำกภำยนอก (4,643)  97  33,577  29,031 
รำยไดท้ั้งส้ิน (4,643)  97  33,577  29,031 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (4,643)  (5,640)  33,577  23,294 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        
ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม       14 
รำยไดอ่ื้น       1,142 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร       (24,240) 
ภำษีเงินได ้- รำยได ้       772 

ก ำไรสุทธิ        982 

(หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน   
 หลกัทรัพย์   จดักำรกองทุน  และอ่ืนๆ  งบกำรเงนิรวม 
รำยไดจ้ำกภำยนอก 7,257  2,438  (32,702)  (23,007) 
รำยไดท้ั้งส้ิน 7,257  2,438  (32,702)  (23,007) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 7,257  (9,442)  (32,702)  (34,887) 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        
ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม       14 
รำยไดอ่ื้น       1,517 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร       (18,271) 
ภำษีเงินได ้– รำยได ้       9,687 

ขำดทุนสุทธิ        (41,940) 
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สินทรัพยข์องส่วนงำนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับำท) 

 ธุรกจิ  ธุรกจิหลกัทรัพย์  ธุรกจิกำรลงทุน  ธุรกจิบริหำร  สินทรัพย์   
 หลกัทรัพย์   จัดกำรกองทุน  และอ่ืนๆ  สินทรัพย์  ทีไ่ม่ได้ปันส่วน  งบกำรเงนิรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงำน            
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 1,291,249  50,362  1,373,160   24,201  357,493  3,096,465 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,306,638  55,517  931,473  24,237  455,004  2,772,869 

23. กำรบริหำรควำมเส่ียง 
ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
บริษทั 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 32/2560 เร่ือง “กำรด ำรงเงินกองทุน
สภำพคล่องสุทธิ” ก ำหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์ ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัท ำกำร
ใดๆ ไม่นอ้ยกวำ่ 15 ลำ้นบำท และไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  

บริษทัไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภทตวัแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ บริษทัตอ้งด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ เม่ือส้ินวนัท ำกำรใดๆ 
ไม่นอ้ยกวำ่ 25 ลำ้นบำทและไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวำงเป็นประกนั เวน้แต่
เป็นกรณีท่ีบริษทัได้หยุดกำรประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภทดงักล่ำว และได้มีหนังสือแจง้
ควำมประสงค์ดงักล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ล้ว ให้บริษทั
ด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัท ำกำรใดๆ ตำมท่ีก ำหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 

นอกจำกน้ี ตำมขอ้บงัคบัสมำชิกของส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ส ำนกัหักบญัชี”) หมวด 300 
“สมำชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพำะของสมำชิกสำมญั” ก ำหนดให้สมำชิกสำมญัตอ้งมีส่วนของเจำ้ของไม่น้อย
กวำ่ 500 ลำ้นบำท ส ำหรับสมำชิกท่ีท ำธุรกรรมเฉพำะกำรซ้ือขำยในตลำดอนุพนัธ์ 

อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัไม่ตอ้งด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่อง
สุทธิและส่วนของเจำ้ของตำมเกณฑ์ดงักล่ำว เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยใ์หห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำ ซ้ือขำยล่วงหนำ้เป็นกำรชัว่ครำว 
(ดูหมำยเหตุขอ้ 1) 

ตั้ งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 บริษัทได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกำรเป็น 
ท่ีปรึกษำกำรลงทุน โดยบริษทัตอ้งด ำรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภำพคล่องอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือทั้ง
สองอยำ่งรวมกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กธ.4/2561 เร่ืองกำร
ด ำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุนและท่ีปรึกษำสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัสำมำรถด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องไดสู้งกวำ่เกณฑด์งักล่ำว 
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บริษทัย่อย 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กน.20/2552 เร่ือง “กำรด ำรงควำม
เพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดักำร” ก ำหนดให้บริษทัจดักำรกองทุนรวม บริษทัจดักำรกองทุน
ส่วนบุคคล ซ่ึงจดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและบริษทัจดักำรกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดักำร
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ด ำรงส่วนของเจำ้ของไม่ต ่ำกวำ่ 20 ลำ้นบำท 20 ล้ำนบำท และ 10 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ ทน.42/2552 เร่ือง “กำร
ท ำประกันภัยควำมรับผิดของบริษัทจัดกำรและข้อก ำหนดส ำหรับบริษัทจดักำรในกำรด ำรงควำม
เพียงพอของเงินกองทุน” ก ำหนดใหบ้ริษทัจดักำรกองทุนรวม บริษทัจดักำรกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงจดักำร
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และบริษทัจดักำรกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ มี
ระดบัเตือนภยัอยู่ท่ี 30 ลำ้นบำท 30 ลำ้นบำท และ 15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถ
ด ำรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัไดต้ำมท่ีก ำหนด บริษทัจะตอ้งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อให้มีส่วนของเจำ้ของไม่ต ่ำกว่ำระดบั
เตือนภยัดงักล่ำว  

เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2561 คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ออกประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กธ. 3/2561 เร่ืองกำรด ำรงเงินกองทุนของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำย
หลกัทรัพยแ์ละกำรคำ้หลกัทรัพย ์และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำร
เงินทุนสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ซ่ึงมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 1 เมษำยน 2561 ประกำศดงักล่ำวก ำหนดให้ บริษทั
ยอ่ยจะตอ้งด ำรงเงินกองทุนสำมส่วนคือ  

1. ส่วนของเงินกองทุนขั้นตน้ ตอ้งด ำรงส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ต ่ำกวำ่ 20 ลำ้นบำท 

2. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมต่อเน่ืองของธุรกิจ ตอ้งด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่อง
ไม่ต ่ำกวำ่มูลค่ำของค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจโดยเฉล่ียในรอบ 3 เดือนต่อปี  

3. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมรับผิดจำกกำรปฏิบติังำน ตอ้งไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
0.01 ของมูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ หรือสำมำรถใชมู้ลค่ำจำกวงเงินคุม้ครองตำมกรมธรรม ์

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 บริษทัยอ่ยสำมำรถด ำรงเงินกองทุนขำ้งตน้เป็นไป ตำมเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด (ดูหมำยเหตุขอ้ 1) 
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24. กำรโอนธุรกจิ 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมำร์จ้ินให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตำมแผนร่วมลงทุนกบัธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกดั (มหำชน) ในกำรพฒันำธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยบริษทัได้รับค่ำตอบแทนส ำหรับกำรโอน
ธุรกิจรวมเป็นจ ำนวนเงิน 500 ลำ้นบำท เม่ือส้ินสุดปี 2554 บริษทัรับรู้ค่ำตอบแทนส ำหรับกำรโอนธุรกิจ
ครบทั้ ง 500 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัทร่วมสำมำรถท ำก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและ 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ไดต้ำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ 

บริษัทรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บุคคลภำยนอกในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” 
ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่ำวเป็นรำยได้ เม่ือบริษทั 
มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง และเม่ือบริษทัร่วมค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหรือมีกำรขำยสินทรัพย ์
ท่ีรับโอนจำกบริษทัออกไปใหก้บับุคคลภำยนอก  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2561 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่
บริษทัร่วมเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนเงิน 0.01 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้
คงเหลือเป็นจ ำนวนเงิน 148.21 ลำ้นบำท และ 148.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

25. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริษทัและบริษทัย่อยมีกำรวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนโดยตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำว 

 

   (หน่วย : บำท) 
งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน/ มูลค่ำยุติธรรม ล ำดับช้ันมูลค่ำ  
หน้ีสินทำงกำรเงิน 31 มีนำคม 31 ธันวำคม  ยุติธรรม ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 2562 2561   
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินลงทุน     
หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 106,589,483 105,247,574 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 
หลกัทรัพยหุ์้นทุน – หน่วยลงทุน 383,705 382,629 2 มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value)  

    ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของรอบระยะเวลำรำยงำน 
ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 418,900,992 236,112,869 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  
    ในอนำคตประมำณจำกอตัรำดอกเบ้ียล่วงหนำ้ ณ 
    วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย     
หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 153,050,908 176,569,011 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินท ำกำรสุดทำ้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 
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   (หน่วย : บำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน/   ล ำดบัช้ันมูลค่ำ  
หน้ีสินทำงกำรเงิน 31 มีนำคม 31 ธันวำคม ยุติธรรม  

 2562 2561   
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินลงทุน     
หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 106,589,483 105,247,574 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 

หลกัทรัพยหุ์้นทุน – หน่วยลงทุน 383,705 382,629 2 มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value)  
    ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 407,776,876 224,872,394 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  
    ในอนำคตประมำณจำกอตัรำดอกเบ้ียล่วงหนำ้ ณ 
    วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย     
หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 153,050,908 176,569,011 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 

26. คดีฟ้องร้อง 
เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2562 บุคคลภำยนอกรำยหน่ึงฟ้องร้องคดีต่อบริษทัเป็นจ ำเลยร่วมกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึง 
ในมูลละเมิดจำกกำรให้บริกำรทำงกำรเงินประเภทหน่ึง โดยคดีอยู่ระหว่ำงนัดยื่นค ำให้กำรต่อศำล ทั้งน้ี  
ฝ่ำยบริหำรและทนำยควำมของบริษทัพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ บริษทัมีหลกัฐำนท่ีจะหกัลำ้งขอ้กล่ำวหำได ้

27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
27.1 เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2562 บริษทัไดเ้ขำ้ลงทุนในหุ้นสำมญับริษทั คริสตลั ซิลด ์โปรเฟสชัน่นอล 

คำร์ โคท้ต้ิง จ ำกดั จ ำนวน 32,750 หุ้น มูลค่ำเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 37.80 ลำ้นบำท 

27.2 พระรำชบญัญตัิคุม้ครองแรงงำน(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562ไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เมื่อ
วนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัน้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นำยจำ้งเลิกจำ้งส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดร้ับค่ำชดเชย 
ไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนักำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน ทั้งน้ี บริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจำก
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 แลว้ 

28. กำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบกำรเงินจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2562 


