บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไปและกำรดำเนินงำนของบริษทั
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชน จำกัด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริ ษ ทั มหำชนจำกัด เมื่อ
วันที่ 8 สิ งหำคม 2537 และได้เข้ำเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”)
เมื่อวันที่ 17 มีนำคม 2538 และมีที่อยู่จดทะเบียนที่ ชั้น 18 เลขที่ 287 อำคำรลิเบอร์ ต้ ีสแควร์ ถนนสี ลม
บำงรัก กรุ งเทพฯ 10500
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
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ธุรกิจกำรเป็ นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
กำรค้ำหลักทรัพย์
กำรเป็ นที่ปรึ กษำทำงกำรลงทุน
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผำ่ นระบบอินเตอร์เนต
ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ธุรกิจกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิ จและลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์ประเภทบัญชี มำร์ จิ้นให้แก่ บริ ษทั
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตำมแผนร่ วมลงทุนกับธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน)
ในกำรพัฒนำธุ รกิ จหลักทรั พย์ร่วมกัน และบริ ษ ทั ได้หยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์และธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำย
ล่ วงหน้ำเป็ นกำรชั่วครำว ตั้งแต่ ว นั ที่ 1 พฤษภำคม 2552 จนถึ งวันที่ 31 ธันวำคม 2554 ตำมหนังสื ออนุ ม ัติของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.701/2552 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับอนุ ญำตให้
ขยำยระยะเวลำหยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์และธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำไปจนถึงวันที่ 30 เมษำยน 2556
ตำมหนังสื ออนุ มตั ิของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.474/2554
ลงวันที่ 4 เมษำยน 2554 ต่อมำบริ ษทั ได้ยนื่ ขอรับควำมเห็นชอบระบบงำนกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุนตำมใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุนตำมหนังสื อที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภำคม 2556 โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภำคม 2556 เป็ นต้นไป
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นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 4 สิ งหำคม 2559 บริ ษทั ได้รับอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำเริ่ มประกอบธุรกิจนำยหน้ำซื้ อ
ขำยหลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ตำมหนังสื ออนุมตั ิของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0005/2559
เมื่ อวันที่ 4 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั ได้รับ อนุ ญำตให้ขยำยระยะเวลำเริ่ มประกอบธุ รกิ จนำยหน้ำซื้ อขำย
หลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ตำมหนังสื ออนุ มตั ิ ของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0004/2560
และเมื่อวันที่ 11 กรกฎำคม 2561 บริ ษทั ได้รับอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำเริ่ มประกอบธุรกิจนำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ตำมหนังสื ออนุ มตั ิ ของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0002/2561
ในปั จจุบนั ธุ รกรรมส่ วนใหญ่เป็ นกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกำรลงทุนและอำจมีกำรประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ที่ไม่เป็ นกำรแข่งขันกับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยดังนี้
1. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด (เดิมชื่อ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน โซลำริ ส จำกัด)
ประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจประเภทกำรจัดกำรกองทุนรวม
กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. บริ ษ ทั บริ หำรสิ นทรั พย์ ลุมพินี จำกัด ประกอบกิ จกำรในประเทศไทย บริ ษ ทั มี วตั ถุประสงค์หลักเพื่ อ
ประกอบธุ รกิจประเภทรับซื้ อ รับโอน และรับจ้ำงบริ หำรสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภำพของสถำบันกำรเงิน
หรื อ สิ นทรั พย์ของสถำบันกำรเงิ นที่ ถู กระงับกำรด ำเนิ นกิ จกำร เลิ ก หรื อถู กเพิ กถอนใบอนุ ญำต
ประกอบกำรธนำคำรพำณิ ชย์ ธุ รกิ จเงิ นทุ น ธุ รกิ จเครดิ ตฟองซิ เอร์ ตลอดจนถึ งหลักประกันของ
สิ นทรัพย์น้ นั เพื่อนำไปบริ หำรพัฒนำหรื อจำหน่ำยจ่ำยโอนต่อไป
3. บริ ษทั เอสอี ดิ จิทลั จำกัด ประกอบกิ จกำรในประเทศไทย บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อประกอบ
ธุ รกิ จสิ นทรัพย์ดิจิทลั อันได้แก่ กำรเป็ นนำยหน้ำและผูค้ ำ้ สิ นทรัพย์ดิจิทลั และกำรเป็ นผูใ้ ห้บริ กำร
ระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทลั เมื่อได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีขำดทุนสุ ทธิ 22.34 ล้ำนบำท สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ย่อยมีขำดทุนสะสม 172.68 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บริ ษทั ย่อยสำมำรถดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนสภำพคล่องได้ตำมเกณฑ์ที่ คณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนดปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงเตรี ยมควำมพร้อมเรื่ องบุคลำกร และ
ระบบงำนตำมแผนธุรกิจของบริ ษทั ก่อนกลับมำประกอบธุรกิจจัดกำรกองทุนต่อไป (ดูหมำยเหตุขอ้ 34)
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2.

หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน
2.1 บริ ษทั จัดทำบัญชีเป็ นเงินบำทและจัดทำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็ นภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและวิธีปฏิบตั ิ ทำงกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2 งบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ได้จ ัด ท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉ บับ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2560) เรื่ อ ง
“กำรนำเสนองบกำรเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2561 เป็ นต้นไป และตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (“กลต.”) ที่ สธ. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2559 เรื่ อง “แบบงบกำรเงินสำหรับ
บริ ษทั หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)” ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็ นต้นไป
2.3 งบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ได้รวมรำยกำรของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุ น อิ นโนเทค จำกัด บริ ษ ทั บริ หำรสิ นทรั พย์ ลุ มพีนี จำกัด และบริ ษ ทั เอสอี ดิ จิทลั จำกัด
ส่ วนงบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ได้รวมรำยกำรของบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดกำรกองทุ น อิ น โนเทค จ ำกัด และบริ ษ ัท บริ ห ำรสิ น ทรั พ ย์ ลุ มพิ นี จ ำกัด ซึ่ งบริ ษ ัท ถื อ หุ ้ น
ร้ อยละ 100 ในบริ ษ ัท ย่อยทั้งสำมแห่ ง โดยได้ตดั รำยกำรระหว่ำงกัน และยอดคงเหลื อที่ เป็ น
สำระสำคัญระหว่ำงกันออกแล้ว
2.4 งบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ยังได้รวมส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั
ร่ ว ม ซึ่ ง ได้ม ำจำกงบกำรเงิน ของบริ ษ ทั หลัก ทรัพ ย์ เคที ซี มิโ ก้ จำกัด บริ ษ ทั เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จำกัด และบริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
2.5 งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน
ยกเว้นตำมที่ได้เปิ ดเผยในนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลต่ อกำรรำยงำน และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในงบกำรเงินสำหรับรอบ
บัญชีปัจจุบัน
ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่
รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ที่ออกโดยสภำวิชำชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำ
บัญ ชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกรำคม 2561 มำถื อ ปฏิ บ ัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือ
ปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซึ่งได้ ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว แต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
3.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มี รอบระยะเวลำ
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ใหม่
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วและจะมี
ผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
เป็ นต้นไป ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 1
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็ นครั้งแรก
ฉบับที่ 15
รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 22
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศและสิ่ งตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ มีกำร
เปลี่ยนแปลงในหลักกำรสำคัญ โดยกำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู ้รำยได้
ดังนี้
ขั้นตอนแรก: ระบุสญ
ั ญำที่ทำกับลูกค้ำ
ขั้นที่สอง: ระบุภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญำ
ขั้นที่สำม: กำหนดรำคำของรำยกำร
ขั้นที่สี่: ปันส่ วนรำคำของรำยกำรให้กบั ภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิที่รวมอยูใ่ นสัญญำ
ขั้นที่หำ้ : รับรู ้รำยได้เมื่อ (หรื อขณะที่) กิจกำรปฏิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ น
ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ กิจกำรต้องรับรู ้รำยได้เมื่อกิจกำรปฏิบตั ิ
ตำมภำระที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ เสร็ จสิ้ น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับนี้ จะนำมำแทน
มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องรำยได้เมื่อมีผลบังคับใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง 2561
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง
2561 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วและจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 เป็ นต้นไป ทั้งนี้ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์
และกำรอ้ำงอิงถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับอื่น ยกเว้นมำตรฐำนฉบับต่อไปนี้
ซึ่งมีกำรปรับปรุ งหรื อเพิ่มเติมข้อกำหนดและแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561) กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุ ง 2561) สัญญำประกันภัย
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
ได้อธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเลือกวิธีกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมหรื อกำรร่ วมค้ำ
ด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน รวมทั้งอธิบำยให้ชดั เจนถึงกำรพิจำรณำเกี่ยวกับ
กำรด้อ ยค่ ำ ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มและกำรร่ ว มค้ำ มำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉ บับ นี้
กำหนดให้ใช้วิธีปรับย้อนหลังสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรั บปรุ ง 2561) เรื่ อง อสั งหำริ มทรั พย์เพื่ อกำรลงทุ น ได้
อธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ ยวกับกำรโอนอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนไปยังบัญชี อื่น ๆ หรื อกำร
โอนจำกบัญชีอื่น ๆ มำเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเฉพำะเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
งำนของอสังหำริ มทรัพย์น้ นั มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ กำหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้น
ไปสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ได้เพิ่มข้อกำหนดต่ำง ๆ โดยกำหนดให้ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปสำหรับกำรเปลี่ยนแปลง
ดังต่อไปนี้
1) ให้ขอ้ กำหนดเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิสำหรับเงื่อนไขกำรได้รับสิ ทธิ และเงื่อนไขกำรได้รับ
สิ ทธิ ที่ไม่ใช่ เงื่อนไขกำรบริ กำรหรื อผลงำน สำหรับกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ที่
ชำระด้วยเงินสด
2) ให้ขอ้ กำหนดเกี่ ยวกับกำรจ่ำยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ที่ชำระด้วยยอดสุ ทธิ จำกภำระ
ผูกพันภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำย
3) ให้ขอ้ กำหนดเกี่ยวกับกำรบัญชี สำหรับกำรปรับปรุ งเงื่อนไขของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้น
เป็ นเกณฑ์ที่เปลี่ยนกำรจัดประเภทจำกกำรจ่ำยชำระด้วยเงินสดเป็ นกำรจ่ำยชำระด้วย
ตรำสำรทุน
3.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศเกี่ยวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิ น ซึ่ งได้ป ระกำศในรำชกิ จ จำนุ เบกษำแล้ว และจะมี ผ ลบัง คับ ใช้ส ำหรั บ
งบกำรเงิ น ที่ มีรอบระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวัน ที่ 1 มกรำคม 2563 เป็ นต้น ไป
ประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32

กำรแสดงรำยกำรสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม ดังกล่ ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลัก กำรเกี่ ย วกับ กำร
จัด ประเภทและกำรวัด มู ล ค่ ำ เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ด้ว ยมู ล ค่ ำ ยุติ ธ รรมหรื อ รำคำทุ น
ตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสด
ตำมสัญญำและแผนธุ รกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณ
กำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเหล่ำนี้ จะนำมำแทน
มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินเมื่อมีผลบังคับใช้
ผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั จะนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องมำเริ่ มถือปฏิบตั ิ
กับงบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั เมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
โดยผูบ้ ริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวที่มีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้
4.1 กำรรับรู ้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำถือเป็ นรำยได้ ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร
ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร
ค่ำธรรมเนี ยมถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง ส่ วนรำยได้ค่ำบริ กำรถือเป็ นรำยได้ตำมอัตรำส่ วน
ของงำนที่ทำเสร็ จตำมที่ระบุในสัญญำ
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ดอกเบี้ยจำกเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ยถื อเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง เว้น แต่ มีควำมไม่แน่ น อนในกำรเรี ยกเก็บเงิ น ต้น และ
ดอกเบี้ยบริ ษทั จึงหยุดรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง
กรณี ดงั ต่อไปนี้ ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
1) ลูกหนี้ทวั่ ไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้
2) ลูกหนี้ ผ่อนชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินไม่เกินทุกสำมเดือน ซึ่ งค้ำงชำระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอ่ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินเกินกว่ำทุกสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชดั เจนและ
มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั จะได้รับชำระหนี้ท้ งั หมด
4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำ
5) ลูกหนี้อื่นที่คำ้ งชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำถือเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำย
ณ วันที่เกิดรำยกำร
ดอกเบี้ยและเงินปันผลจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ยจำกเงิ น ลงทุ น ถื อเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง เงิ น ปั น ผลจำกเงิ น ลงทุ น ถื อเป็ นรำยได้
เมื่อมีกำรประกำศจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.2 ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.3 กำรรับรู ้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้ำ
บริ ษทั บันทึกเงินที่ลูกค้ำวำงไว้กบั บริ ษทั เพื่อกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์บญ
ั ชี เงินสดและกำรซื้ อขำย
หลักทรัพย์ในระบบเครดิ ตบำลำนซ์เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้ สินของบริ ษทั เพื่อกำรควบคุมภำยใน
ของบริ ษทั และ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ได้ตดั รำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสิ นทรัพย์
และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพำะสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นของบริ ษทั เท่ำนั้น
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4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวัน เงินฝำก
ธนำคำรออมทรัพย์ เงินฝำกประจำที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ และไม่มีภำระผูกพัน
ตัว๋ เงินประเภทเผื่อเรี ยก และตัว๋ เงินที่มีวนั ถึงกำหนดภำยใน 3 เดือน หรื อน้อยกว่ำนับจำกวันที่ได้มำ
ซึ่งเป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
4.5 เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุน
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เพื่ อค้ำแสดงตำมมู ลค่ ำยุติ ธรรม บริ ษ ัทบันทึ กกำรเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่ำของ
หลักทรัพย์เป็ นรำยกำรกำไรหรื อขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำยทั้งที่ถือไว้เป็ นเงินลงทุนชัว่ ครำวและระยะยำวแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม
บริ ษทั บันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำของหลักทรัพย์ดงั กล่ำวในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ำของ
จนกระทัง่ จำหน่ำยหลักทรัพย์จึงบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำนั้นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระใน 1 ปี และที่จะถือไว้จนครบกำหนด แสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย
กำรตัดจำหน่ ำยบัญชีส่วนเกิน/ส่ วนต่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ใช้อตั รำดอกเบี้ยแท้จริ งซึ่ งจำนวนที่
ตัดจำหน่ำยนี้จะแสดงเป็ นรำยกำรปรับกับรำยได้ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงตำม
รำคำทุนสุ ทธิจำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
กำไรและขำดทุนที่เกิ ดขึ้นจำกกำรจำหน่ ำยเงินลงทุน คำนวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก และ
บันทึกอยูใ่ นงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
กำรบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขำย และเงินลงทุนทัว่ ไป
จะบันทึกไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ เมื่อรำคำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
มู ล ค่ ำยุติ ธ รรมของหลัก ทรั พ ย์ใ นควำมต้อ งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อ หลังสุ ด
ณ สิ้ นวันทำกำรสุ ดท้ำยของงวดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย, มูลค่ำยุติธรรมของหน่วย
ลงทุ น ค ำนวณจำกมู ล ค่ ำสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ (Net asset value) และมู ล ค่ ำยุติ ธ รรมของตรำสำรหนี้
คำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนเสนอซื้อล่ำสุ ดของสมำคมตรำสำรหนี้ไทย

- 10 -

4.6 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมวิธีรำคำทุนสุ ทธิ
จำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินรวมตำมวิธีส่วนได้เสี ย
4.7 ลูกหนี้และเจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้ำหนี้ ที่เกิดจำกกำรชำระรำคำซื้ อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนสำนักหักบัญชีของ
ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ในแต่ละวัน รวมถึงเงินที่นำไปวำงเป็ นประกันกับสำนักหักบัญชีแสดงเป็ น
ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ หรื อเจ้ำหนี้ สำนักหักบัญชี ซึ่ งเป็ นไปตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2559 เรื่ อง “แบบงบกำรเงินสำหรับ
บริ ษทั หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)”
4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ ซ้ื อหลักทรัพย์
และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำด้วยเงินสด ลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้
ซื้ อหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำด้วยเงินสดเป็ นบัญชีที่ลูกหนี้ จะต้องชำระรำคำค่ำซื้ อหลักทรัพย์
ให้บริ ษทั ภำยใน 2 วันทำกำรและชำระรำคำค่ำซื้อสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำให้บริ ษทั ภำยใน 1 วันทำกำรนับจำก
วันที่สงั่ ซื้อหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็ นบัญชีที่ลูกหนี้
สำมำรถกูย้ มื เงินเพื่อซื้ อหลักทรัพย์ได้โดยต้องวำงหลักประกันกำรชำระหนี้ ในอัตรำที่ไม่ต่ำกว่ำอัตรำ
ที่ ตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกำหนด ลูกหนี้ อื่นรวมลูกหนี้ ซื้ อหลักทรัพ ย์และสัญ ญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถชำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนดและลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่ำงประนอมหนี้
หรื อผ่อนชำระ
บริ ษทั ถือปฏิบตั ิในกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำย
ล่ วงหน้ำโดยกำรประเมิ น ฐำนะลู กหนี้ แต่ ละรำยและลู กหนี้ โดยรวม ประกอบกับกำรพิ จำรณำ
ตำมกฎเกณฑ์ตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์
ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิ งหำคม 2543 และวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2544 ตำมลำดับ
ซึ่งกำรประเมินนี้รวมถึงกำรพิจำรณำควำมเสี่ ยงและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ ำประกัน
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บริ ษทั ตั้งค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสำหรับลูกหนี้เมื่อหนี้น้ นั มีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรื อมีโอกำส
ที่ ลูกหนี้ จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ ยคืนไม่ครบจำนวน บริ ษทั ตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยกำร
ประเมินฐำนะของลูกหนี้แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ ยงในกำรเรี ยกชำระและมูลค่ำของหลักทรัพย์
ที่ใช้ค้ ำประกัน และตั้งค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญเมื่อหนี้น้ นั มีหลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรื อมีโอกำสที่จะ
ได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริ ษทั ถือพื้นฐำนกำรจัดชั้นหนี้และกำรตั้งสำรองตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ก) มูลหนี้จดั ชั้นสู ญ หมำยถึง
1) มูลหนี้ ของลูกหนี้ ที่ได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรชำระหนี้ และบริ ษทั
ได้ดำเนินกำรจำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว
2) มูลหนี้ที่บริ ษทั ได้ทำสัญญำปลดหนี้ให้
ข)

มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่ วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะ
ดังนี้
1) ลูกหนี้ทวั่ ไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำ และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้
2) ลูกหนี้ผอ่ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินไม่เกินทุกสำมเดือน ซึ่งค้ำงชำระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป
3) ลูกหนี้ผอ่ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินเกินกว่ำทุกสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชดั เจน
และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั จะได้รับชำระหนี้ท้ งั หมด

ค)

มูลหนี้ จดั ชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง มูลหนี้ ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้
ที่เข้ำลักษณะตำม ข)

ทั้งนี้ บริ ษทั ตัดจำหน่ ำยลูกหนี้ จดั ชั้นสู ญออกจำกบัญชี ทนั ทีที่พบรำยกำรลูกหนี้ จดั ชั้นสู ญดังกล่ำว
และตั้งค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จดั ชั้นสงสัยทั้งจำนวน
4.9 ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

5 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี
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กำรด้อยค่ำ
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั จะประเมินว่ำมีขอ้ บ่งชี้ที่ทำให้สินทรัพย์อำจเกิดกำรด้อยค่ำ
หรื อไม่ หำกบริ ษ ัทพบว่ำมี ขอ้ บ่ งชี้ ดังกล่ ำว บริ ษ ทั จะประมำณมู ลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื น ของ
สิ นทรัพย์น้ ัน หำกมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน บริ ษทั จะรับรู ้
รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีเมื่อเกิดขึ้น
รำยกำรกำไรและขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ คำนวณโดยกำรเปรี ยบเทียบ
จำกสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับรำคำตำมบัญชี และจะรวมไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อำยุกำรให้ประโยชน์ทรำบได้แน่นอนแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ค่ำตัดจำหน่ำยบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำ
ตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ดังนี้
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

5 ปี

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ นอนประกอบด้วยค่ำธรรมเนี ยมใบอนุ ญำต
รอตัดจ่ำย และโทเคนดิจิทลั บริ ษทั จะทดสอบกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเป็ นประจำทุกปี และ
เมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นอำจด้อยค่ำ และตั้งค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
4.11 สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
สิ นทรัพย์จดั เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย เมื่อมูลค่ำตำมบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มำจำกกำรขำย
มิใช่มำจำกกำรใช้สินทรัพย์น้ ันต่อไป และสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะต้องมีไว้เพื่อขำยในทันทีในสภำพ
ปัจจุบนั
สิ นทรั พย์ที่ ถือไว้เพื่ อขำยประกอบด้วยอสั งหำริ มทรั พย์ ซึ่ งแสดงด้วยรำคำทุ นหรื อมู ลค่ำยุติธรรม
หักต้นทุนในกำรขำยแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีกำร
จำหน่ำย
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4.12 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเป็ นภำระของบริ ษทั จำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่ มีต่อบุคคลภำยนอก เช่ น ยอดดุลสุ ทธิ เจ้ำหนี้ ลูกค้ำที่ซ้ื อขำย
หลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
4.13 สัญญำเช่ำระยะยำว
4.13.1 สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำซึ่ งควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของกำรเป็ นเจ้ำของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่
กับ ผูใ้ ห้เช่ ำถื อเป็ นสัญญำเช่ ำด ำเนิ นงำน ค่ำเช่ ำที่ เกิ ดขึ้ นจำกสัญญำเช่ ำดังกล่ ำวจึ งรั บรู ้ เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตำมอำยุของสัญญำเช่ำ
4.13.2 สัญญำเช่ำกำรเงิน
สั ญญำเช่ ำซึ่ งบริ ษ ัทได้รั บโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ ของกำรเป็ นเจ้ำของ
สิ นทรัพย์ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ทำงกฎหมำยถือเป็ นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์
ที่เช่ำในมูลค่ำยุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ำพร้อมกับภำระหนี้ สินที่จะต้องจ่ำย
ค่ำ เสื่ อมรำคำของสิ น ทรั พ ย์ที่ เช่ ำค ำนวณโดยวิ ธี เส้ น ตรงตำมสั ญ ญำเช่ ำ ดอกเบี้ ยหรื อ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินคำนวณโดยใช้วิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอดระยะเวลำของสัญญำ
ดอกเบี้ยหรื อค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำเสื่ อมรำคำรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จ
4.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน
4.14.1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็ นแผนกำรจ่ำยสมทบตำมที่กำหนดไว้
สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
และมีกำรบริ หำรโดยผูจ้ ดั กำรกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ำกองทุนจำก
พนักงำนและเงินสมทบจำกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ
บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น
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4.14.2 ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำนเพื่อจ่ำยให้แก่
พนักงำนตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนและระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนของ
บริ ษทั โดยคำนวณผลประโยชน์ของพนักงำนดังกล่ำวจำกข้อสมมติฐำนทำงคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่ งเป็ นกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยในอนำคต โดยคำนวณบนพื้นฐำนของข้อสมมติฐำน
ทำงคณิ ตศำสตร์ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรลำออก อัตรำมรณะ อำยุงำน
และปั จจัยอื่นๆ ทั้งนี้ อตั รำคิดลดที่ใช้ในกำรคำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน
หลังออกจำกงำนอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล กำไรหรื อขำดทุนจำกกำร
เปลี่ ยนแปลงประมำณกำรจะรั บรู ้ เป็ นรำยกำรกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นในงบกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำร ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของพนักงำนจะบันทึ กในงบก ำไรขำดทุ น เบ็ด เสร็ จ เพื่ อ กระจำยต้น ทุ น ดังกล่ ำวตลอด
ระยะเวลำของกำรจ้ำงงำน
4.14.3 กำรลำพักร้อนประจำปี ที่ยงั ได้รับค่ำตอบแทน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ตน้ ทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
ในรู ปกำรลำพักร้อนประจำปี ที่ยงั ได้รับค่ำตอบแทนที่สะสมได้ เมื่อพนักงำนให้บริ กำร
ซึ่ งก่อให้เกิดกำรเพิ่มขึ้นของสิ ทธิ กำรลำงำนที่ยงั ได้รับค่ำตอบแทนในอนำคต โดยวัดมูลค่ำ
ของต้นทุนดังกล่ำวตำมจำนวนซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยเพิ่มเนื่ องจำกมีสิทธิ ที่
พนักงำนยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
4.15 ประมำณกำรหนี้สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ ประมำณกำรหนี้ สิ นในงบกำรเงิน เมื่ อสำมำรถประมำณมูลค่ำหนี้ สินนั้น
ได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถื อและเป็ นภำระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่จะทำให้บริ ษ ทั
สู ญเสี ยทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันดังกล่ำว
4.16 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
4.16.1 ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั คือ จำนวนภำษีเงินได้ที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของ
ภำครัฐ โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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4.16.2

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นกำรรับรู ้ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงินกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ใช้ในกำรคำนวณ
กำไรทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวทุกรำยกำร และรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับ
ผลแตกต่ ำงชั่วครำวเท่ ำที่ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำก ำไรทำงภำษี จะมี จำนวนเพียงพอ
ที่จะนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวนั้นมำใช้ประโยชน์ได้ โดยมีกำรทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่
ในรำยงำน สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะถูกปรับลดลง เมื่อกำไรทำงภำษีที่จะ
น ำมำใช้ประโยชน์ ลดลง กำรกลับรำยกำรจะท ำเมื่ อมี ควำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ ว่ ำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บำงส่ วนหรื อทั้งหมดมำใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์
และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับรำยกำรค่ำควำมนิยม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำนวณมูลค่ำสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ดว้ ย
อัตรำภำษีที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หรื อใน
งวดที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหนี้ สินภำษี โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คำดได้
ค่อนข้ำงแน่วำ่ จะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
รำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั จะหักกลบกันได้เมื่อบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ตำมกฎหมำยในกำรนำสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่ำวมำหักกลบกัน
และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งใจจะชำระหนี้ สินดังกล่ำวด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับ
ชำระสิ นทรัพย์และหนี้ สินในเวลำเดียวกันและทั้งสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนกำรจัดเก็บภำษีเดียวกัน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยแสดงรำยกำรค่ ำ ใช้จ่ ำ ยภำษี เงิ น ได้ห รื อ รำยได้ภ ำษี เงิ น ได้
ที่เกี่ยวข้องกับกำไรหรื อขำดทุนไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ รำยกำรภำษีเงินได้ใน
งวดปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้ำของ ถ้ำภำษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไป
ยังองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ำของในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่ำงงวด
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4.17 กำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิสำหรับงวดด้วยจำนวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกที่ออกในระหว่ำงงวด
ทั้งนี้ ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ไม่มีตรำสำรที่อำจเปลี่ยนเป็ นหุ ้นสำมัญเพื่อคำนวณกำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้น
ปรับลด
4.18 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศจะถูกแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิ ด
รำยกำร และแปลงค่ำสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินที่ เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ให้เป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรกำไร
และขำดทุ นจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ ำงประเทศเมื่ อมี กำรชำระเงิ นหรื อที่ เกิ ดจำกกำรแปลงค่ำ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่ำวได้บนั ทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.19 กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรป้องกันควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่ แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และเงินลงทุน ซึ่งนโยบำยกำรบัญชีเฉพำะสำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำร
ได้เปิ ดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
4.20 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิ จกำรที่ มีอำนำจควบคุมบริ ษทั
หรื ออยู่ภ ำยใต้ควำมควบคุ มของบริ ษ ัทไม่ ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยู่ภ ำยใต้กำรควบคุ ม
เดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทำหน้ำที่ถือหุ ้น และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนกิจกำรที่เป็ นบริ ษทั
ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและ
บุคคลซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อม และมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
ต่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั รวมทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่ำว และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิ จำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษ ทั แต่ ละรำยกำร
บริ ษทั คำนึงถึงเนื้อหำสำระทำงเศรษฐกิจของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
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4.21 กำรใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หำร
ในกำรจัดทำงบกำรเงินให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ต้อง
อำศัย ดุ ลยพิ นิ จ หลำยประกำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบัญ ชี กำรประมำณกำร และกำรตั้ง
ข้อสมมติฐำน ซึ่ งมีผลกระทบต่อกำรแสดงจำนวนสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และกำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ อำจเกิ ดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งกำรแสดงรำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยของงวดบัญชี ถึงแม้ว่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ ริ หำรได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้
เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น ซึ่ งกำรใช้ดุลย
พินิจของผูบ้ ริ หำรมีดงั นี้
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
ต้นทุนบริ กำรในอดีตที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขโครงกำรจะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเมื่อมี
กำรแก้ไขโครงกำรเกิดขึ้นฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำโดยใช้ดุลยพินิจว่ำภำระ
ผูกพันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเสมือนแน่นอนแล้วว่ำกฎหมำยใหม่จะได้รับกำรบัญญัติข้ ึนตำมข้อกำหนดที่
ร่ ำงไว้
4.22 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมเป็ นรำคำที่จะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ำยเพื่อโอนหนี้ สินในรำยกำรที่
เกิ ดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูร้ ่ วมตลำด ณ วันที่ วดั มูลค่ำ ไม่ว่ำรำคำนั้นจะสำมำรถสังเกตได้
โดยตรงหรื อประมำณมำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ ง กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วมตลำดจะนำมำพิจำรณำในกำรกำหนดรำคำของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่
วัดมูลค่ำ โดยกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและ/หรื อกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมนี้ ใช้ตำมเกณฑ์
ตำมที่กล่ำว
นอกจำกนี้ กำรวัดมู ลค่ ำยุติ ธรรมได้จ ัดลำดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่ ง
ตำมล ำดับขั้นของข้อมู ลที่ สำมำรถสั งเกตได้ และตำมล ำดับควำมส ำคัญของข้อมู ลที่ ใช้ว ดั มู ลค่ ำ
ยุติธรรม ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
- ระดับ ที่ 1 เป็ นรำคำเสนอซื้ อ ขำยในตลำด (ไม่ ต ้อ งปรั บ ปรุ ง) ที่ มี ส ภำพคล่ อ งส ำหรั บ
สิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันและกิจกำรสำมำรถเข้ำถึงตลำดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่ำ
- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรื อโดยทำงอ้อมสำหรับสิ นทรัพย์
นั้นหรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซื้อขำยซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับที่ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น

- 18 -

5.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
เงินสด เงินฝำกระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้น
ที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ
หัก เงินฝำกในนำมบริ ษทั เพื่อลูกค้ำ *
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

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

(* ตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เงินฝำกในนำมบริ ษทั เพื่อลูกค้ำไม่ตอ้ งแสดงเป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีเงินฝำกสถำบันกำรเงินในนำมบริ ษทั เพื่อลูกค้ำในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวมจำนวน 12.27 ล้ำนบำท และ 12.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรจำนวน 12.27 ล้ำนบำท และ 12.14 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งบริ ษทั ต้องส่ งคืนเมื่อลูกค้ำทวงถำม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกค้ำธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ยงั มียอดเงินลงทุนคงเหลือจำนวน 439 บัญชี
และ 428 บัญชี ตำมลำดับ ที่โอนไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด (ดูหมำยเหตุขอ้ 35) ยังไม่ได้
นำส่ งสัญญำเปิ ดบัญชีซ้ื อขำยหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด โดยลูกค้ำดังกล่ำวมี
เงินฝำกเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์จำนวน 4.44 ล้ำนบำท และ 4.31 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และหุ น้ มูลค่ำ 122.17
ล้ำนบำท และ 152.67 ล้ำนบำท ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อลูกค้ำดังกล่ำวได้นำส่ งสัญญำเปิ ดบัญชีซ้ื อ
ขำยหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด แล้ว บริ ษทั จะโอนทรัพย์สินของลูกค้ำรำยที่นำส่ ง
สัญญำกลับไปฝำกยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัดต่อไป
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6.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์
บริ ษทั มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินคดี
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (ดูหมำยเหตุขอ้ 7)
รวม

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

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

บริ ษทั ได้จดั ชั้นลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เข้ำเกณฑ์กำรจัดชั้นตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ เรื่ องกำรจัด ท ำบัญ ชี เกี่ ยวกับ ลู ก หนี้ ด้อ ยคุ ณ ภำพของบริ ษ ัท
หลักทรัพย์ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิ งหำคม 2543 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมตำมหนังสื อที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่
15 กุมภำพันธ์ 2544 ดังนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นต่ำกว่ำ
มำตรฐำน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

ลูกหนีธ้ ุรกิจ
หลักทรัพย์ และ
ดอกเบีย้ ค้ำงรับ
บำท
62,605,839
62,605,839

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเผื่อหนีส้ งสัย
จะสู ญที่ต้งั
โดยบริษทั
บำท
(62,605,839)
(62,605,839)

มูลค่ำลูกหนีธ้ ุรกิจ
หลักทรัพย์ และ
ดอกเบีย้ ค้ำงรับ - สุ ทธิ
บำท
-

ลูกหนีธ้ ุรกิจ
หลักทรัพย์ และ
ดอกเบีย้ ค้ำงรับ
บำท
62,654,566
62,654,566

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเผื่อหนีส้ งสัย
มูลค่ำลูกหนีธ้ ุรกิจ
จะสู ญที่ต้งั
หลักทรัพย์ และ
โดยบริษทั
ดอกเบีย้ ค้ำงรับ - สุ ทธิ
บำท
บำท
(62,654,566)
(62,654,566)

-
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มูลหนี้จดั ชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน และมูลหนี้จดั ชั้นสงสัย (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้ำงรับ) แยกตำม
อำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้

มำกกว่ำ 3 ปี ขึ้นไป
รวม

7.

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
62,605,839
62,654,566
62,605,839
62,654,566

ค่ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ

ยอดต้นงวด
หนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ยอดปลำยงวด (ดูหมำยเหตุขอ้ 6)

งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
62,654,566
62,654,566
(48,727)
62,605,839
62,654,566
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8.

เงินลงทุน
8.1 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน แยกตำมประเภทเงินลงทุนได้ดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
รำคำตำมบัญชี
ยุตธิ รรม รำคำตำมบัญชี
ยุตธิ รรม
บำท
บำท
บำท
บำท
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หน่วยลงทุน
ตรำสำรหนี้ - หุ น้ กูภ้ ำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
รวม
หัก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์เผือ่ ขำย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
หัก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สำมัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
รวม
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
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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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
รำคำตำมบัญชี ยุตธิ รรม รำคำตำมบัญชี
ยุตธิ รรม
บำท
บำท
บำท
บำท
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์หุน้ ทุน – หน่วยลงทุน
ตรำสำรหนี้ - หุ น้ กูภ้ ำคเอกชน
ตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
รวม
หัก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์เผือ่ ขำย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
หัก ค่ำเผือ่ กำรปรับมูลค่ำ
รวมหลักทรัพย์เผือ่ ขำย
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สำมัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
รวม
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุน

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 กุมภำพันธ์ 2560 บริ ษทั ได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนของหลักทรัพย์หนึ่ งจำกหลักทรัพย์
เผื่อขำยเป็ นหลักทรัพย์เพื่อค้ำ เนื่ องจำกบริ ษทั มีควำมประสงค์จะขำยเงินลงทุนดังกล่ำวในระยะเวลำอันใกล้
ซึ่ งกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่ำวทำให้เกิดกำไรจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่ำว
จำนวน 180.56 ล้ำนบำท
เมื่ อวันที่ 24 ธันวำคม 2561 บริ ษ ัทได้โอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุ นของหลักทรั พย์หนึ่ งจำกหลักทรั พย์
เพื่อค้ำเป็ นหลักทรั พย์เผื่อขำย เนื่ องจำกบริ ษ ทั เปลี่ ยนนโยบำยกำรลงทุนเป็ นกำรถือไว้ระยะยำวซึ่ งกำรโอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่ำวทำให้เกิ ดขำดทุนจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่ำวจำนวน
123.12 ล้ำนบำท
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วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำซึ่งแสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมสำหรับเงินลงทุน
ในหลักทรัพ ย์เพื่อค้ำประเภทตัว๋ แลกเงินที่ บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไว้จำนวน 105.00 ล้ำนบำท มี ผลทำให้
บริ ษทั ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำประเภทตัว๋ แลกเงินที่ออกโดยบริ ษทั ย่อย
จำนวน 25.63 ล้ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)
8.2 เงินลงทุนในเงินฝำกสถำบันกำรเงินตำมอำยุคงเหลือของสัญญำมีดงั นี้

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
รวม

เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
รวม

ไม่ เกิน 1 ปี
บำท
23,289,155
23,289,155

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
1 - 5 ปี
มำกกว่ ำ 5 ปี
บำท
บำท
-

รวม
บำท
23,289,155
23,289,155

ไม่ เกิน 1 ปี
บำท
23,191,912
23,191,912

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
1 - 5 ปี
มำกกว่ ำ 5 ปี
บำท
บำท
-

รวม
บำท
23,191,912
23,191,912

(เงินฝำกสถำบันกำรเงินในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560: ไม่มี)
8.3 กำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนที่รับรู ้ในส่ วนของเจ้ำของ

ยอดยกมำต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงงวด
- จำกกำรปรับปรุ งภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี
- จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
- จำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลำยงวด

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
3,540,197
175,028,622

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
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 บริ ษทั มีเงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ที่มีปัญหำเกี่ยวกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนดังนี้

หุน้ สำมัญ

9.

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
ค่ ำเผื่อ
รำคำทุน/
มูลค่ ำ
ค่ ำเผื่อ
รำคำตำมบัญชี ยุตธิ รรม
กำรด้ อยค่ ำ รำคำตำมบัญชี ยุตธิ รรม
กำรด้ อยค่ ำ
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
7,808
962
6,846
7,808
879
6,929
7,808
962
6,846
7,808
879
6,929

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งจำนวน 19 ล้ำนบำทและ
ดอกเบี้ยค้ำงรับจำนวน 343,973 บำท โดยไม่มีหลักประกัน และมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี เงินกูย้ ืม
ดังกล่ำวจะครบกำหนดชำระในวันที่ 16 กรกฎำคม 2562 จำนวน 9 ล้ำนบำทและในวันที่ 24 กันยำยน 2562
จำนวน 10 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 : ไม่มี)

10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จำกัดตำมกฎหมำยไทยและประกอบกิจกำร
ในประเทศไทย ดังนี้
ชื่ อบริษทั

ประเภท
ธุรกิจ

งบกำรเงินรวม
ประเภท
ทุนชำระแล้ว
สิ ทธิกำรออกเสี ยง
วิธีรำคำทุน
วิธีส่วนได้ เสี ย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ทีล่ งทุน 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้ อยละ
ร้ อยละ ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้ สำมัญ
บริ ษทั เซนติเมนทัล
นำเข้ำ ส่ งออก
(ประเทศไทย) จำกัด
จัดจำหน่ำยปลีก
และส่ งน้ ำหอมและ
เครื่ องสำอำง
หุน้ สำมัญ
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
ธุรกิจด้ำนสุ ขภำพ
ด้ำนธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อำหำรและโรงแรม หุน้ สำมัญ

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
1

210.8
1,580.3
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ชื่ อบริษทั

บริษทั ย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน อินโนเทค จำกัด

บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์
ลุมพินี จำกัด

บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จำกัด
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ

ชื่ อบริษทั

ประเภท
ธุรกิจ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ประเภท
ทุนชำระแล้ว
สิ ทธิกำรออกเสี ยง
วิธีรำคำทุน
วิธีส่วนได้ เสี ย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ทีล่ งทุน 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
ล้ำนบำท ล้ำนบำท
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

ให้บริ กำรจัดกำร
กองทุนรวม
กองทุนส่ วนบุคคล
และกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ
หุน้ สำมัญ
รับซื้อ รับโอน
และรับจ้ำงบริ หำร
สิ นทรัพย์ดอ้ ย
คุณภำพของ
สถำบันกำรเงิน หุน้ สำมัญ
สิ นทรัพย์ดิจิทลั หุน้ สำมัญ

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ประเภท
ทุนชำระแล้ว
สิ ทธิกำรออกเสี ยง
วิธีรำคำทุน
วิธีส่วนได้ เสี ย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ทีล่ งทุน 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
2561
2560
2561
2560
ล้ำนบำท ล้ำนบำท
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ธุรกิจหลักทรัพย์ หุน้ สำมัญ 2,137.8
บริ ษทั เซนติเมนทัล
นำเข้ำ ส่ งออก
(ประเทศไทย) จำกัด
จัดจำหน่ำยปลีก
และส่ งน้ ำหอมและ
เครื่ องสำอำง หุน้ สำมัญ
40.0
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
ธุรกิจด้ำนสุ ขภำพ
ด้ำนธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อำหำรและโรงแรม หุน้ สำมัญ
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

ในเดือนสิ งหำคม 2560 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ฟ้องผูอ้ อกตัว๋ แลกเงินรำยหนึ่ งจำนวนเงิน 105.00 ล้ำนบำท
เนื่องจำกผูอ้ อกตัว๋ แลกเงินดังกล่ำวไม่สำมำรถจ่ำยคืนเงินเมื่อตัว๋ ครบกำหนด มีผลทำให้บริ ษทั ย่อยได้ต้ งั ค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำซึ่ งแสดงในงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สำหรับเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อ
ค้ำประเภทตัว๋ แลกเงินที่บริ ษทั ย่อยได้ลงทุนไว้ดงั กล่ำวจำนวน 105.00 ล้ำนบำท และบริ ษทั ตั้งค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำประเภทตัว๋ แลกเงินที่ออกโดยบริ ษทั ย่อยจำนวน 25.63 ล้ำนบำท
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ดูหมำยเหตุขอ้ 8)
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สรุ ปข้อมูลทำงกำรเงินของบริ ษทั ร่ วมตำมงบกำรเงินที่คูณตำมสัดส่ วนกำรถือหุน้ แล้วมีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

รำยได้รวม
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
สุ ทธิสำหรับงวด

บริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมโิ ก้ จำกัด
3,311.4
(2,171.4)
1,140.0

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
ล้ ำนบำท
อื่นๆ
146.2
(105.7)
40.5

สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ล้ ำนบำท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
เคที ซีมโิ ก้ จำกัด
664.1
157.8

รวม
3,457.6
(2,277.1)
1,180.5

รวม
821.9

บริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมโิ ก้ จำกัด
4,403.8
(3,215.1)
1,188.7

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
ล้ ำนบำท
อื่นๆ

รวม

162.9
(95.4)
67.5

4,566.7
(3,310.5)
1,256.2

สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ล้ ำนบำท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
เคที ซีมโิ ก้ จำกัด
741.6
111.0

รวม
852.6

(21.4)

(28.4)

(49.8)

1.6

(6.6)

(5.0)

(27.3)

-

(27.3)

(23.4)

-

(23.4)

เมื่อวัน ที่ 17 มกรำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรลงทุน มีมติให้บ ริ ษทั ลงทุน ในหุ ้น สำมัญ บริ ษ ทั
เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม มูลค่ำเงินลงทุน 13.80 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
หุ ้นสำมัญจำนวน 138,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท คิดเป็ นสัดส่ วนกำรลงทุนร้อยละ 46
ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว
ต่อ มำเมื่ อ วัน ที ่ 14 กัน ยำยน 2561 ที่ ป ระชุ มวิส ำมัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ของบริ ษ ทั ร่ วมมี ม ติ อนุ มตั ิ เพิ่ มทุ น จด
ทะเบี ยนหุ ้นสำมัญอีกจำนวน 100,000 หุ ้น จำกหุ ้นสำมัญเดิ มจำนวน 300,000 หุ ้นเป็ นหุ ้นสำมัญ ใหม่
จำนวน 400,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100.00 บำท โดยที่บริ ษทั ไม่ได้ใช้สิทธิ ซ้ือหุ น้ เพิ่มทุนดังกล่ำว
ส่ งผลให้สัดส่ วนกำรถือหุ ้นของบริ ษทั ลดลงจำกเดิมร้อยละ 46.00 เป็ นร้อยละ 34.50 ของทุนชำระแล้ว
ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว
เมื่ อ วัน ที่ 22 กุม ภำพัน ธ์ 2560 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรลงทุน มี ม ติ ใ ห้บ ริ ษ ทั ลงทุน ในหุ ้น สำมัญ
บริ ษ ทั แอ๊บ เซอลูท โยคะ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ร่ ว ม มูล ค่ำเงิน ลงทุน 217.80 ล้ำนบำท ประกอบด้ว ย
หุ ้นสำมัญจำนวน 1,800,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท คิดเป็ นสัดส่ วนกำรลงทุนร้อยละ 30
ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำว
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เมื่อวันที่ 15 มีนำคม 2561 ที่ประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด
(เดิ มชื่ อ บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จดั กำรกองทุ น โซลำริ ส จำกัด ) ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อย มี มติ อนุ ม ัติเพิ่ มทุ น จด
ทะเบียนของบริ ษทั จำนวน 80.00 ล้ำนบำทจำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 125.40 ล้ำนบำท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 205.40 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 10.00 บำท เพื่อจำหน่ำยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมในรำคำหุ น้ ละ
10.35 บำท หรื อคิดเป็ นมูลค่ำ 82.80 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ของสำนักงำน ก.ล.ต. ในเรื่ องกำรดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุน และเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561
บริ ษทั ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำวจำนวน 82.80 ล้ำนบำท ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่ำวได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับสำนักงำนทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561
เมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2561 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด
มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด อีกจำนวน 20 ล้ำนบำท
จำกทุนจดทะเบี ยนเดิ มจำนวน 205.40 ล้ำนบำท เป็ นทุน จดทะเบียน 225.40 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ ้น
สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำท เพื่อจำหน่ ำยให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมใน
รำคำตำมมูลค่ำ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ในเรื่ อง
กำรดำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริ ษทั ย่อยได้รับชำระค่ำหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่
19 ธันวำคม 2561 และได้จดทะเบี ยนเพิ่ มทุ น จดทะเบี ยน และทุ นที่ อ อกและช ำระแล้ว กับ ส ำนัก งำน
ทะเบี ยนหุ ้น ส่ วนบริ ษ ทั เมื่ อวัน ที่ 4 มกรำคม 2562 บริ ษ ทั ย่อยจึ งบันทึ กรำยกำรดังกล่ำวไว้เป็ นเงิ นรั บ
ล่วงหน้ำค่ำหุน้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด มีทุนชำระแล้ว 205.40 ล้ำนบำท
ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญ 20,540,000 หุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 10.00 บำทและวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มี ทุน
ช ำระแล้ว 125.40 ล้ำนบำท ประกอบด้ว ยหุ ้ น สำมัญ 22,800,000 หุ ้น มู ล ค่ ำที่ ต รำไว้หุ้ น ละ5.50 บำท
อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ถือหุ ้นร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั
ย่อยดังกล่ำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั บริ ห ำรสิ นทรัพย์ ลุมพินี จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีทุน
ชำระแล้ว 25.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ ้นสำมัญ 2,500,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ10.00 บำท ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
เมื่อวันที่ 24 สิ งหำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้บริ ษทั ลงทุนในหุ ้นสำมัญบริ ษทั
เอสอี ดิจิทลั จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย มีทุนชำระแล้ว 25 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ น้ สำมัญ 250,000 หุ ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้ว
ของบริ ษทั ย่อยดังกล่ำว
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11. ส่ วนปรับปรุงอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท

รำคำทุน
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

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

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุงอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์

(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 มกรำคม
2560
บำท

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

รำคำทุน
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

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

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุงอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์

(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

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

3,227,385
3,688,521
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท

รำคำทุน
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

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

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุงอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์

(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 มกรำคม
2560
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้
ลดลง

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

รำคำทุน
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมรำคำทุน

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

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวมค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ส่ วนปรับปรุงอำคำรเช่ ำและอุปกรณ์

(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

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

2,583,998
2,522,147

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ในงบกำรเงินรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำ
และอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ รำคำทุนก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวน 9.02 ล้ำนบำท และ 11.53 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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สำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีส่วนปรับปรุ งอำคำรเช่ำและ
อุปกรณ์ซ่ ึ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ รำคำทุนก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์
ดังกล่ำวจำนวน 1.80 ล้ำนบำท และ 1.55 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
12. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
อำยุกำรให้
ประโยชน์

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตัดจ่ำย
ประเภทจัดกำรกองทุนรวม
ประเภทกำรประกอบธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล
ประเภทกำรบริ หำรสิ นทรัพย์
โทเคนดิจิทลั
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
รำยจ่ ำย
ตัดบัญชี

บำท

-

-

803,836

-

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

ตัดจำหน่ ำย/
โอนออก

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท

-

ไม่ทรำบแน่นอน*
ไม่ทรำบแน่นอน*
ไม่ทรำบแน่นอน*
ไม่ทรำบแน่นอน*
5 ปี

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

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

ไม่ทรำบแน่นอน*

803,836

ไม่ทรำบแน่นอน*
ไม่ทรำบแน่นอน*
ไม่ทรำบแน่นอน*
5 ปี

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

(51,524)
(51,524)

งบกำรเงินรวม
เพิม่ ขึน้
รำยจ่ ำย
ตัดบัญชี
บำท

บำท

บำท

-

-

-

803,836

-

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

10,050
10,050

(47,493)
(47,493)

ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

51,524
47,493

อำยุกำรให้
ประโยชน์

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตัดจ่ำย
ประเภทกำรประกอบธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
โทเคนดิจิทลั
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท

บำท

803,836

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท

ตัดจำหน่ ำย/
โอนออก

บำท

ไม่ทรำบแน่นอน*

อำยุกำรให้
ประโยชน์

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตัดจ่ำย
ประเภทจัดกำรกองทุนรวม
ประเภทกำรประกอบธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ประเภทกำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล
ประเภทกำรบริ หำรสิ นทรัพย์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท

ไม่ทรำบแน่นอน*
ไม่ทรำบแน่นอน*
5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยจ่ ำย
ตัดจำหน่ ำย/
ตัดบัญชี
โอนออก

ยอดยกมำ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท

เพิม่ ขึน้

บำท

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท

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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อำยุกำรให้
ประโยชน์

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตัดจ่ำย
ประเภทกำรประกอบธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม
ค่ ำตัดจำหน่ ำยสำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560

ไม่ทรำบแน่นอน*
5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยจ่ ำย
ตัดจำหน่ ำย/
ตัดบัญชี
โอนออก

ยอดยกมำ
ณ วันที่
1 มกรำคม
2560
บำท

เพิม่ ขึน้

บำท

บำท

บำท

3,320,548
1
3,320,549

-

-

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
บำท
3,320,548
1
3,320,549
-

* ค่ำธรรมเนี ยมใบอนุ ญำตรอตัดจ่ำยมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ นอนเนื่ องจำกใบอนุ ญำตดังกล่ำวไม่มีวนั หมดอำยุ และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำดว่ำ
ใบอนุญำตดังกล่ำวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุ ทธิ แก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุ ด
** โทเคนดิจิทลั มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอน และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคำดว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุ ทธิ แก่บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยอย่ำงไม่มีสิ้นสุ ด

เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2561 บริ ษทั ได้ซ้ื อโทเคนดิจิทลั ซึ่ งออกและเสนอขำยโดยบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในประเทศ
สหรัฐอเมริ กำ จำนวนเงิน 2 ล้ำนดอลลำร์ สหรัฐหรื อ 66.20 ล้ำนบำท ซึ่ งบริ ษทั คำดว่ำจะได้รับส่ วนแบ่ง
ผลตอบแทนจำกผลประกอบกำรของสิ นทรัพย์ภำยใต้กำรบริ หำรของผูอ้ อกโทเคนดิจิทลั นั้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ในงบกำรเงินรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์
จำนวนหนึ่ ง ซึ่ ง ตัด บัญ ชีห มดแล้ว แต่ย งั ใช้ง ำนอยู่ โดยรำคำทุน ก่อ นหัก ค่ำ ตัด จ ำหน่ ำ ยสะสมของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวน 7.55 ล้ำนบำท สำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 2560 บริ ษทั มีคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ซ่ ึ งตัดบัญชีหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ โดยรำคำทุนก่อนหักค่ำ
ตัดจำหน่ำยสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวน 0.02 ล้ำนบำท
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13. ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ ขำย
สิ นทรัพย์อื่น
กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ ขำย
ตัดจำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

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

รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงงวด มีดงั นี้
ณ วันที่
1 มกรำคม
2561
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
สิ นทรัพย์อื่น
กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
ตัดจำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินรวม
รำยกำรที่รับรู้
รำยกำรที่รับรู้
ในกำไรหรื อขำดทุน
ในกำไรขำดทุน
(ดูหมำยเหตุข้อ 30)
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
บำท

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 มกรำคม
2560
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
สิ นทรัพย์อื่น
ขำดทุนทำงภำษีสะสม
กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ตัดจำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

(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)

2561
บำท

หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
ตัดจำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

(ดูหมำยเหตุข้อ 30)
บำท

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

ณ วันที่
1 มกรำคม

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
สิ นทรัพย์อื่น

งบกำรเงินรวม
รำยกำรที่รับรู้
รำยกำรที่รับรู้
ในกำไรหรื อขำดทุน
ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
(42,872,106)
(42,872,106)
42,872,106

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรที่รับรู้
รำยกำรที่รับรู้
ในกำไรหรื อขำดทุน
ในกำไรขำดทุน
(ดูหมำยเหตุข้อ 30)
บำท

เบ็ดเสร็จอื่น
บำท

ณ วันที่

31 ธันวำคม
2560
บำท
205,960
56,328,606
6,304,700
10,357
22,733,222
85,582,845
36,474,937
885,049
664,110
38,024,096
47,558,749

ณ วันที่

31 ธันวำคม
2561
บำท

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 มกรำคม
2560
บำท
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
สิ นทรัพย์อื่น
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ตัดจำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรที่รับรู้
รำยกำรที่รับรู้
ในกำไรหรื อขำดทุน
ในกำไรขำดทุน
(ดูหมำยเหตุข้อ 30)
บำท

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

ณ วันที่

31 ธันวำคม
2560
บำท
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 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีขำดทุนสะสมทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จำนวน 170.10 ล้ำนบำท และ
82.76 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ที่คำดว่ำจะไม่สำมำรถนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวมำใช้ซ่ ึงจะหมดอำยุภำยใน 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยมีผลขำดทุนสะสมทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จำนวน 54.77 ล้ำนบำท
และ 58.11 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ที่คำดว่ำจะไม่สำมำรถนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวมำใช้ซ่ ึงจะหมดอำยุภำยใน 5 ปี
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14. สิ นทรัพย์ อื่น

ดอกเบี้ยค้ำงรับ
เงินปันผลค้ำงรับ
ค่ำประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำบำรุ งรักษำจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำธรรมเนียมตลำดหลักทรัพย์จ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำอื่น
เงินมัดจำอื่น
ภำษีเงินได้รอรับคืน
เงินจ่ำยล่วงหน้ำเพื่อกำรลงทุนในหลักทรัพย์
ในประเทศเมียนมำร์
เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำธรรมเนียมศำลของกองทุน
ที่บริ หำรโดยบริ ษทั ย่อย
ค่ำหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนบริ ษทั ย่อยจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
บำท
บำท
บำท
บำท
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. เงินกู้ยืมอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื อื่นดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ จี่ ะครบกำหนดชำระ
อัตรำดอกเบีย้ ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ ำ 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บำท
บำท
บำท
บำท
เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ มื อื่น

4.00

528,062,334
528,062,334

-

-

528,062,334
528,062,334
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งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ จี่ ะครบกำหนดชำระ
อัตรำดอกเบีย้ ภำยใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ ำ 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บำท
บำท
บำท
บำท
เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ มื อื่น

3.90 - 4.00

675,908,797
675,908,797

-

-

675,908,797
675,908,797

กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชี เงินกูย้ ืมอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียด
ดังนี้
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
675,908,797
467,778,822

ยอดยกมำต้นงวด
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
ได้รับเงินกูย้ มื อื่น
จ่ำยคืนเงินกูย้ มื อื่น
กำรเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ยอดคงเหลือปลำยงวด

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. ภำระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงำน
ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน ประกอบด้วย

ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน
หลังออกจำกงำน
กำรลำพักร้อนประจำปี ที่ยงั ได้รับค่ำตอบแทน

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

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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ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี โครงกำรผลประโยชน์ ข องพนั ก งำนหลังออกจำกงำนตำมพระรำชบัญ ญัติ
คุ ม้ ครองแรงงำนและตำมระเบี ยบกำรเกษี ยณอำยุพ นักงำนบริ ษ ทั ซึ่ งจัดเป็ นโครงกำรผลประโยชน์
ที่กำหนดไว้ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
จำนวนที่บนั ทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
1,549,497
1,669,865
180,928
178,340
990,892
2,721,317
1,848,205

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
1,388,068
996,966
175,412
140,852
990,892
2,554,372
1,137,818

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม

2561
บำท

2560
บำท

2561
บำท

2560
บำท

10,544,435
1,549,497
180,928
990,892
3,232,892

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

8,193,231
1,388,068
175,412
990,892
-

5,480,726
996,966
140,852
-

(673,985)

714,179

-

744,577

- จำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
- จำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ผลประโยชน์พนักงำนที่จ่ำยในระหว่ำงปี

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

588,192
651,807
(154,260)

-

356,476
473,634
-

ยอดยกไปของภำระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงำนหลังออกจำกงำน

11,125,769

10,544,435

ยอดยกมำของภำระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงำนหลังออกจำกงำน
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ปรับปรุ งผลประโยชน์ของพนักงำนจำกกำรเลิกจ้ำง
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
- จำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์

10,747,603

8,193,231

- 38 -

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบญั ญัติแห่ งชำติได้มีมติผำ่ นร่ ำงพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับ
ใหม่ซ่ ึ งกฎหมำยดังกล่ำวอยูใ่ นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน
ฉบับใหม่น้ ี กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำงสำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกันครบ
20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำล่ำสุ ด 400 วันสุ ดท้ำยฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำโดยใช้ดุลยพินิจว่ำกำรแก้ไขโครงกำรเกิดขึ้นและรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยเมื่อสภำนิ ติบญั ญัติแห่ งชำติมีมติผ่ำนพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับใหม่ ทั้งนี้ บริ ษทั
ได้บนั ทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน
0.99 ล้ำนบำทในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 แล้ว
ข้อสมมติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในกำรคำนวณภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(ร้ อยละต่ อปี )
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
ข้ อสมมติฐำนทำงกำรเงิน
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คำดไว้

1.91 - 2.61
6.0 - 29.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอำยุ
ของพนักงำน
6.0

1.91 - 2.20
6.0 - 29.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอำยุ
ของพนักงำน
6.0
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ข้อสมมติที่สำคัญในกำรกำหนดโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ประกอบด้วย อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตรำมรณะ และอัตรำคิดลดกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ด้ำนล่ำงได้พิจำรณำจำกกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย ที่เกี่ ยวข้องที่อำจเป็ นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ในขณะที่
ข้อสมมติอื่นคงที่ ดังนี้

อัตรำเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตรำเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตรำกำรมีชีวติ อยู่ - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตรำกำรมีชีวติ อยู่ - ลดลงร้อยละ 1
อัตรำกำรหมุนเวียน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตรำกำรหมุนเวียน - ลดลงร้อยละ 1
อัตรำคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 1

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
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

งบกำรเงินเฉพำะ
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
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

กำรวิ เครำะห์ ค วำมอ่ อ นไหวข้ำงต้น อำจไม่ ไ ด้แ สดงถึ ง กำรเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งในโครงกำร
ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ เนื่องจำกเป็ นกำรยำกที่กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่ำงๆ จะเกิดขึ้นแยกต่ำงหำก
จำกข้อสมมติอื่นซึ่งอำจมีควำมสัมพันธ์กนั
นอกจำกนี้ ในกำรแสดงกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้น มูลค่ำปั จจุบนั ของโครงกำรผลประโยชน์
ที่ กำหนดไว้ ณ วันสิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน คำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่ งเป็ นวิธีเดียวกันกับกำรคำนวณหนี้ สินภำระผูกพันผลประโยชน์ของ
พนักงำนหลังออกจำกงำนที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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17. หนีส้ ิ นอื่น

ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เงินคืนทุนและเงินปันผลที่ผถู ้ ือหุ น้ ยัง
ไม่ได้นำเช็คไปขึ้นเงิน
เงินมัดจำรับค่ำหุ น้
อื่นๆ
รวม

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
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. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 12 ธันวำคม 2561 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) อนุ มตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำก 941,964,586 บำท เป็ น 653,868,463 บำท โดยวิธีกำรตัดหุ ้น
สำมัญที่ยงั มิได้นำออกจำหน่ำยจำนวน 576,192,246 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ซึ่ งบริ ษทั ได้จด
ทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2561
2) อนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำก 653,868,463 บำท เป็ น 1,240,302,463 บำท โดยกำรออกหุ ้น
สำมัญเพิ่ มทุ นจำนวนไม่ เกิ น 1,172,868,000 หุ ้น มู ลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่ อเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2561
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3) อนุ มตั ิกำรออกและจัดสรรหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จำนวนไม่เกิ น 346,000,000 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ น้ ละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำย 1.35 บำทต่อหุ น้ คิดเป็ นมูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 467,100,000 บำท เพื่อเสนอ
ขำยให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งอยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำรเรี ยกชำระเงินค่ำหุ น้ สำมัญ
เพิ่มทุนอยู่ รวมถึงพิจำรณำอนุมตั ิกำรออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ สำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4 (ZMICO-W4) ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ น้ (Right Offering) ใน
จำนวนไม่เกิน 413,434,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,240,302,463 บำทและมีทุนที่ออกและชำระ
แล้ว จ ำนวน 653,868,463 บำทและ ณ วัน ที่ 31 ธั น วำคม 2560 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นจ ำนวน
941,964,586 บำทและทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 653,868,463 บำท
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ต่อหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ซึ่ งคำนวณโดยกำรหำรส่ วนของบริ ษทั
ใหญ่ดว้ ยจำนวนหุ ้นสำมัญที่ออกและชำระแล้วสุ ทธิ ดว้ ยจำนวนหุ ้นทุนซื้ อคืน ณ วันสิ้ นงวดที่รำยงำน มี
มูลค่ำดังนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ (ต่อหุ น้ )

บำท
1.57

บำท
1.80

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
1.65

บำท
1.82

19. เงินปันผลจ่ ำย
เมื่ อวันที่ 27 เมษำยน 2561 ที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2561 ของบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ กำรจ่ำยเงินปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ในอัตรำหุ ้นละ 0.05 บำท เป็ นจำนวนเงิ น
65.37 ล้ำนบำท โดยมีกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภำคม 2561
เมื่ อวันที่ 27 เมษำยน 2560 ที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นประจำปี 2560 ของบริ ษทั มี มติ อนุ มตั ิ กำรจ่ำยเงินปั นผล
สำหรับผลกำรดำเนิ นงำนสำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ในอัตรำหุ ้นละ 0.10 บำท เป็ นจำนวนเงิ น
130.74 ล้ำนบำท โดยมีกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภำคม 2560
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20. กำรจัดกำรส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคือเพื่อดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำรดำเนิ นงำน
อย่ำงต่อเนื่ องของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มี
ส่ วนได้เสี ยอื่น รวมถึงเพื่อดำรงไว้ซ่ ึงโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสม
นอกจำกนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังต้องดำรงเงินกองทุน และส่ วนของเจ้ำของให้เป็ นไปตำมเกณฑ์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
อย่ำงไรก็ ต ำม ตั้งแต่ ว นั ที่ 2 พฤษภำคม 2556 บริ ษ ัท ได้รับ ใบอนุ ญ ำตให้ ป ระกอบธุ รกิ จ หลัก ทรั พ ย์
ประเภทกำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดำรงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภำพคล่องอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งหรื อทั้งสองอย่ำงรวมกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ที่ กธ.4/2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้สูงกว่ำเกณฑ์ดงั กล่ำว
21. ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
ตำมบทบัญญัติแห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขำย
หุน้ สู งกว่ำมูลค่ำหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนำค่ำหุน้ ส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสำรอง (“ส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ ”)
ส่ วนเกินมูลค่ำหุน้ นี้จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปันผลไม่ได้
22. ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้พระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด 2535 มำตรำ 116 บริ ษทั ต้องสำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อย
ร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หลังจำกหักส่ วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองนี้ จะมีมูลค่ำ
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยจะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีสำรองตำมกฎหมำยเป็ นจำนวนร้อยละ 8.74 และ 11.51 ของทุน
จดทะเบียน ตำมลำดับ
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23. รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
กำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
อื่นๆ
รวม

3,127,022
1,326,389
4,453,411

27,378,858
27,378,858

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
1,326,389
1,326,389

-

24. กำไร (ขำดทุน) และผลตอบแทนจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิน

กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
รำยได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
บำท
บำท
บำท
บำท
(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. ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริ ษทั ตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบัญญัติ
บริ ษทั มหำชนจำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ำยให้กบั กรรมกำรซึ่ งดำรงตำแหน่ ง
เป็ นผูบ้ ริ ห ำรของบริ ษ ทั ด้วย ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2561 ได้รับ อนุ มตั ิจำกที่ประชุ ม
สำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2561 และวันที่ 17 เมษำยน 2561 ตำมลำดับ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2560 ได้รับอนุ มตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2560 และวันที่ 17 เมษำยน 2560 ตำมลำดับ
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26. ค่ ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ ำย
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดกำร
กองทุนส่ วนบุคคลและกำรจัดกำรกองทุนรวม
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำรกองทุน
อื่นๆ
รวม

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

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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
666,055
666,055

262,551
262,551

27. ขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุน (โอนกลับ)
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุนในตรำสำรทุน (โอนกลับ)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ (โอนกลับ)
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

(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. ค่ ำใช้ จ่ำยอื่น

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนที่และอุปกรณ์
ค่ำที่ปรึ กษำ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
ค่ำรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนประชำสัมพันธ์
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง
ค่ำใช้จ่ำยตลำดหลักทรัพย์
ค่ำเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สำนักงำน
ค่ำภำษีอำกร
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ค่ำใช้จ่ำยจัดกำรประชุมสัมมนำ
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
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

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
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. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่สมัคร
เป็ นสมำชิกของกองทุนโดยหักจำกเงินเดือนของพนักงำนส่ วนหนึ่ง และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบ
ให้อีกส่ วนหนึ่ ง ซึ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหำชน) ซึ่งได้รับอนุญำตจำกรัฐบำลเป็ นผูจ้ ดั กำรกองทุน ตำมพระรำชบัญญัติ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 อย่ำงไรก็ตำมตั้งแต่เดือนธันวำคม 2561 เป็ นต้นไป กองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทหำรไทย จำกัด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยงชี พเป็ น
จำนวนเงิน 1.05 ล้ำนบำท และ 0.94 ล้ำนบำท ตำมลำดับ บริ ษทั ย่อยจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพเป็ นจำนวนเงินประมำณ 0.41 ล้ำนบำท และ 0.87 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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30. ภำษีเงินได้ นิติบุคคล
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
ภำษีเงินได้ - รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) (ดูหมำยเหตุขอ้ 13) 15,033,833
(6,839,983)
รวม
15,033,833
(6,839,983)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
15,045,382
(964,383)
15,045,382
(964,383)

กำรกระทบยอดภำษีเงินได้และกำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีคูณด้วยอัตรำภำษีเงินได้ มีดงั นี้

กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
อัตรำภำษี
ผลคูณของกำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้กบั อัตรำ
ภำษีเงินได้ - รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย)
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี
แต่มิได้เป็ นรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
ผลกระทบของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบของขำดทุนทำงภำษีสะสมที่ไม่ได้รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้น
ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมใช้ไป (คำดว่ำจะไม่ได้ใช้)
ภำษีเงินได้ - รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) (ดูหมำยเหตุขอ้ 13)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
บำท
บำท
บำท
บำท
(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. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
โดยกำรมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมีกรรมกำรร่ วมกัน ฝ่ ำยจัดกำรเห็ นว่ำนโยบำยกำรกำหนดรำคำกับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันได้ใช้รำคำซึ่ งต่อรองกันอย่ำงอิสระที่ถือปฏิบตั ิเป็ นปกติในธุ รกิจ
รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มี
ดังนี้
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)
บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ หำรโดยบริ ษทั ร่ วม
เงินฝำกเพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ค่ำบริ หำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคลค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้อื่น
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

-

-

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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งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริษัททีม่ กี รรมกำรร่ วมกัน
Thanh Cong Securities Joint Stock Company
เงินลงทุนในหุน้ สำมัญ
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.
เงินจ่ำยล่วงหน้ำเพือ่ กำรลงทุนในหลักทรัพย์
ในประเทศเมียนมำร์
บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน)
เงินลงทุนในหุน้ สำมัญ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

-

85,317,444

-

85,317,444

-

48,771,900

-

48,771,900

107,755,140

214,633,980

107,755,140

214,633,980

รำยกำรค้ำกับบุคคลที่เกี่ ยวข้องกันและกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ
2560 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด
รำยจ่ำยค่ำบริ หำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

-

-

-

-

-

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

-

-

264,600

3,000,000

3,000,000

3,000,000

รำยจ่ำยค่ำบริ กำร

2,169,960

4,413,750

2,169,960

ค่ำธรรมเนียมอื่น

1,803,558

2,247,477

1,803,558

ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด
ค่ำบริ กำรงำนวิจยั

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

245,281 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำร้อยละ 0.2 ต่อปี
ของมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน
6,157,634 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
430,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน
350,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน
ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำร้อยละ 5 ต่อปี
264,600 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
22,050 บำท ต่อเดือน

3,000,000 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ 250,000 บำท
ต่อเดือน (ดูหมำยเหตุขอ้ 32.3)
4,413,750 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
(ดูหมำยเหตุ ข้อ 32.1)
2,247,477 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
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รำยจ่ำยค่ำบริ หำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล

ลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล
ที่บริ หำรโดยบริ ษทั ร่ วม
ไถ่ถอนเงินลงทุนในกองทุน
ส่ วนบุคคลที่บริ หำรโดยบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
รำยกำรระหว่ ำงบริษทั ย่ อยและบริษัทร่ วม
ค่ำธรรมเนียมตัวแทนขำยหน่วยลงทุนจ่ำย
ค่ำบริ กำรจัดกำร
ค่ำนำยหน้ำจ่ำยจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท

640,544

-

640,544

-

ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
ร้อยละ 1.00 – 1.25 ต่อปี ของมูลค่ำสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ของกองทุน

156,045,620

-

156,045,620

-

ตำมมูลค่ำเงินลงทุน

46,000,000

-

46,000,000

-

ตำมมูลค่ำเงินลงทุน

6,299,204
133,666,625
133,700,796
349
799,200
-

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
-

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

2,845,938 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
80,843,582 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน
57,154,062 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน
737 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
799,200 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ
66,600 บำทต่อเดือน
25,495 ตำมอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำ

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผบู ้ ริ หำรสำคัญ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง “กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน” มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
7,454,129
7,413,993
821,811
835,292
8,275,940
8,249,285

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
บำท
บำท
5,187,013
3,904,843
710,079
687,432
5,897,092
4,592,275
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32. ภำระผูกพัน
รำยกำรกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
32.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2552 บริ ษทั ทำสัญญำกับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด เพื่อให้บริ ษทั
ดังกล่ ำวให้บริ กำรบริ หำรจัดกำร สำหรั บ งำนด้ำนปฏิ บ ัติกำร งำนด้ำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ
รวมถึงกำรพัฒนำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนสนับสนุนด้ำนเทคนิค งำนด้ำนกำกับ
ดูแลให้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย งำนด้ำนบริ หำรบุคคล งำนด้ำนธุรกำรทัว่ ไปและงำนบริ หำรจัดกำรทัว่ ไป
ในกิ จกำร สัญญำมีอำยุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี โดยบริ ษทั จะต้องจ่ำย
ค่ำตอบแทนเดื อนละ 150,000 บำท ต่ อมำเมื่ อวันที่ 1 มิ ถุนำยน 2557 บริ ษ ัทท ำสั ญญำเปลี่ ยนแปลง
ค่ำตอบแทนเป็ นเดื อนละ 197,500 บำท ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนำยน 2557 ถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2558
และให้มีผลบังคับอีกต่อไปครำวละ 1 ปี ต่อมำเมื่อ วันที่ 3 กรกฎำคม 2560 บริ ษทั ทำสัญญำ
เปลี่ย นแปลงค่ำตอบแทนเป็ นเดื อ นละ 60,000 บำท ตั้งแต่ว นั ที่ 3 กรกฎำคม 2560 ถึง วัน ที่
30 มิถุน ำยน 2561 และมีผลบังคับต่อปี ครำวละ 1 ปี ต่อมำเมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 บริ ษทั ทำ
สัญญำเปลี่ยนแปลงค่ำตอบแทนเป็ นเดือนละ 48,000 บำท ตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎำคม 2561 ถึงวันที่
30 มิถุนำยน 2562 และให้มีผลบังคับต่อปี ครำวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งได้แจ้งกำร
บอกเลิกสัญญำให้คู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่งทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน
เมื่อวัน ที่ 30 มิถุน ำยน 2559 บริ ษ ทั ทำสัญ ญำกับ บริ ษ ทั หลัก ทรัพ ย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด เพื่อรับ
บริ กำรบริ หำรจัดกำร สำหรับงำนปฏิบตั ิกำร สัญญำมีอำยุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2559
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 โดยบริ ษทั ชำระค่ำตอบแทนเดือนละ 210,000 บำท ต่อมำเมื่อ
วัน ที ่ 29 กันยำยน 2560 บริ ษ ัทท ำสั ญ ญำเปลี่ ยนแปลงค่ ำตอบแทนเป็ นเดื อนละ 230,000 บำท
ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2561 และมีผลบังคับต่อปี ครำวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่สัญญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ งได้แจ้งกำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ ำยหนึ่ งทรำบล่วงหน้ำเป็ น
ลำยลักษณ์ อกั ษรไม่ น้อยกว่ำ 7 วัน อย่ำงไรก็ตำมเมื่ อวันที่ 1 กรกฎำคม 2561 บริ ษ ัทได้ยกเลิ ก
สัญญำดังกล่ำวแล้ว
32.2

เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2555 บริ ษทั ทำสัญญำกับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน อินโนเทค จำกัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยจะเป็ นผูบ้ ริ หำรกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญำมีอำยุ 1 ปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 17 ตุลำคม 2556 และต่อสัญญำอัตโนมัติครำวละหนึ่ งปี บริ ษทั ต้องจ่ำยค่ำตอบแทน
ในอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำในอัตรำร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุน
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 บริ ษทั ได้ยกเลิกสัญญำดังกล่ำวแล้ว
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32.3

เมื่ อวันที่ 1 พฤษภำคม 2556 บริ ษ ัทท ำสั ญ ญำกับบริ ษ ัทหลักทรั พย์ เคที ซี มิ โก้ จ ำกัด ส ำหรั บ
กำรให้บริ กำรบทวิเครำะห์กบั ลูกค้ำต่ำงประเทศ สัญญำมีอำยุ 2 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษำยน 2558
และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ำยหนึ่ งบอกเลิกสัญญำล่วงหน้ำ โดยบริ ษทั ได้รับ
ค่ำบริ กำรเดือนละ 250,000 บำท

32.4

เมื่ อวันที่ 12 มกรำคม 2559 บริ ษ ัทท ำสัญญำกับ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited เพื่ อให้
บริ ษ ัทดังกล่ ำวท ำหน้ ำที่ เป็ นที่ ปรึ กษำด้ำนกำรลงทุ น นำยหน้ ำซื้ อขำยหลักทรั พย์ และกำรค้ำ
หลักทรัพย์ ทั้งที่เป็ นหลักทรัพย์ที่ซ้ื อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศเมียนมำร์ (Yangon Stock
Exchange หรื อ YSX) และหลักทรั พย์นอกตลำดหลักทรั พย์ (OTC) สั ญญำมี อำยุ 2 ปี และสำมำรถ
ขยำยเวลำออกไปได้ตำมกำรตกลงของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ ำย โดยที่บริ ษทั ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนในอัตรำ
ที่ตกลงกันตำมสัญญำ

32.5

เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2561 บริ ษทั ทำสัญญำกับ บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
โดยบริ ษทั ร่ วมจะเป็ นผูบ้ ริ หำรกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญำมีอำยุ 2 ปี และให้มีผลบังคับใช้
ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี เว้นแต่บริ ษทั ได้แจ้งกำรบอกเลิกสัญญำให้ทรำบล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
บริ ษทั ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนในอัตรำที่ตกลงกันตำมสัญญำในอัตรำร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่ำ
สิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน

รำยกำรกับคู่สญ
ั ญำทำงธุรกิจอื่น ๆ
32.6 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำระยะยำว
สำหรับอำคำร และอุปกรณ์สำนักงำน ซึ่งจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรในอนำคตดังต่อไปนี้

ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
0.3
3.4
0.3
0.3
3.7

(หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
0.2
2.3
0.2
0.2
2.5
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33. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนธุรกิจหรื อภูมิศำสตร์
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนทำงธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
(21,398)
(21,398)
(21,398)

รำยได้จำกภำยนอก
รำยได้ท้งั สิ้น
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำรและบริ หำร
ภำษีเงินได้ - รำยได้
ขำดทุนสุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
กำรลงทุน
จัดกำรกองทุน
และอื่นๆ
3,127
(86,033)
3,127
(86,033)
(25,039)
(86,033)

งบกำรเงินรวม
(104,304)
(104,304)
(132,470)
58
5,295
(83,752)
15,034
(195,835)
(หน่ วย : พันบำท)

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
1,584
1,584

รำยได้จำกภำยนอก
รำยได้ท้งั สิ้น
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ กำรและบริ หำร
ภำษีเงินได้ – ค่ำใช้จ่ำย
กำไรสุทธิ

1,584

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
กำรลงทุน
จัดกำรกองทุน
และอื่นๆ
27,379
115,082
27,379
115,082
(22,981)

115,082

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

สิ นทรัพย์ของส่ วนงำนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่ วย : พันบำท)
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ ของส่ วนงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

1,306,638
1,355,344

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน
55,517
60,067

ธุรกิจกำรลงทุน
และอื่นๆ
931,473
1,390,129

ธุรกิจบริหำร
สิ นทรัพย์
24,237
24,537

สิ นทรัพย์
ที่ไม่ ได้ ปันส่ วน

งบกำรเงินรวม

455,004
382,039

2,772,869
3,212,116
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34. กำรบริหำรควำมเสี่ ยง
34.1 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
บริ ษทั
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 32/2560 เรื่ อง “กำรดำรง
เงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ” กำหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ
เมื่อสิ้ นวันทำกำรใดๆ ไม่นอ้ ยกว่ำ 15 ล้ำนบำท และไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญำตประกอบธุ รกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำประเภทตัวแทนซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ บริ ษทั ต้องดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ
เมื่ อสิ้ นวันท ำกำรใดๆ ไม่ น้อยกว่ำ 25 ล้ำนบำทและไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 7 ของหนี้ สิ นทั่วไปและ
ทรัพย์สินที่ตอ้ งวำงเป็ นประกัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้หยุดกำรประกอบธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำประเภทดังกล่ำว และได้มีหนังสื อแจ้งควำมประสงค์ดงั กล่ำวต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แล้ว ให้บริ ษทั ดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ น
วันทำกำรใดๆ ตำมที่กำหนดในวรรคที่หนึ่งแทน
นอกจำกนี้ ตำมข้อบังคับสมำชิ กของสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“สำนักหักบัญชี ”)
หมวด 300 “สมำชิก” เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพำะของสมำชิกสำมัญ” กำหนดให้สมำชิกสำมัญต้องมีส่วน
ของเจ้ำของไม่นอ้ ยกว่ำ 500 ล้ำนบำท สำหรับสมำชิกที่ทำธุ รกรรมเฉพำะกำรซื้อขำยในตลำดอนุพนั ธ์
อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ
และส่ วนของเจ้ำของตำมเกณฑ์ดงั กล่ำว เนื่ องจำกบริ ษทั ได้รับอนุ ญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ ซื้ อขำยล่วงหน้ำ
เป็ นกำรชัว่ ครำว (ดูหมำยเหตุขอ้ 1)
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภำคม 2556 บริ ษ ทั ได้รับอนุ ญำตให้ประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทกำรเป็ น
ที่ปรึ กษำกำรลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดำรงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภำพคล่องอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ ง
หรื อทั้งสองอย่ำงรวมกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพ ย์
ที่ กธ.4/2561 เรื่ องกำรดำรงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิ จกำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุนและที่ปรึ กษำ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั สำมำรถดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องได้สูงกว่ำเกณฑ์
ดังกล่ำว
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บริ ษทั ย่อย
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์ที่ กน.20/2552 เรื่ อง “กำร
ดำรงควำมเพียงพอของเงิน กองทุ นของบริ ษทั จัดกำร” กำหนดให้บริ ษทั จัดกำรกองทุ นรวม
บริ ษทั จัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล ซึ่ งจัดกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและบริ ษทั จัดกำรกองทุน
ส่ วนบุคคลซึ่ งไม่ได้จดั กำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดำรงส่ วนของเจ้ำของไม่ต่ำกว่ำ 20 ล้ำนบำท
20 ล้ำนบำท และ 10 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ที่ ทน.42/2552 เรื่ อง “กำรทำประกันภัยควำมรับผิดของบริ ษทั จัดกำรและข้อกำหนด
ส ำหรั บ บริ ษ ัท จัด กำรในกำรด ำรงควำมเพี ย งพอของเงิ น กองทุ น ” ก ำหนดให้ บ ริ ษ ัท จัด กำร
กองทุนรวม บริ ษทั จัดกำรกองทุนส่ วนบุคคลซึ่งจัดกำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริ ษทั จัดกำร
กองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งไม่ได้จดั กำรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีระดับเตือนภัยอยูท่ ี่ 30 ล้ำนบำท 30
ล้ำนบำท และ 15 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สำมำรถดำรงเงินกองทุนในระดับ
เตือนภัยได้ตำมที่กำหนด บริ ษทั จะต้องรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ รวมทั้งแผนปรับปรุ งเพื่อให้มีส่วนของเจ้ำของไม่ต่ำกว่ำระดับเตือนภัย
ดังกล่ำว
เมื่ อ วัน ที่ 17 มกรำคม 2561 คณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้อ อก
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ที่ กธ. 3/2561 เรื่ องกำรด ำรง
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุนส่ วนบุคคล กำรเป็ น
นำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์ และกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วย
ลงทุน และกำรเป็ นผูจ้ ดั กำรเงินทุนสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ ซึ่ งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 1 เมษำยน 2561
ประกำศดังกล่ำวกำหนดให้ บริ ษทั ย่อยจะต้องดำรงเงินกองทุนสำมส่ วนคือ
1. ส่ วนของเงินกองทุนขั้นต้น ต้องดำรงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ต่ำกว่ำ 20 ล้ำนบำท
2. ส่ วนของเงิ น กองทุ น ส่ วนเพิ่มเพื่ อรองรั บ ควำมต่อเนื่ องของธุ รกิ จ ต้องดำรงเงิน กองทุ น
สภำพคล่องไม่ต่ำกว่ำมูลค่ำของค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ
3 เดือนต่อปี
3. ส่ วนของเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมรับผิดจำกกำรปฏิบตั ิงำน ต้องไม่น้อยกว่ำ
ร้ อ ยละ 0.01 ของมู ล ค่ ำทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ หรื อ สำมำรถใช้มู ล ค่ ำ จำกวงเงิ น คุ ้ม ครองตำม
กรมธรรม์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 บริ ษ ัทย่อยสำมำรถด ำรงเงิ นกองทุ นข้ำงต้นเป็ นไป ตำมเกณฑ์ ที่
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด (ดูหมำยเหตุขอ้ 1)
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วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่ องมือทำงกำรเงินนับจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

เมื่อ
ทวงถำม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

352
-

ภำยใน
1 ปี
-

352
-

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ไม่ มี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กำหนด
-

-

259
259

-

528
528

-

-

-

ลูกหนี้
ด้ อยคุณภำพ
-

352
63
735
1,150

63
476
476

รวม

63
-

528
528
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

เมื่อ
ทวงถำม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

330
-

ภำยใน
1 ปี
-

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ไม่ มี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กำหนด
-

623
623

330
-

676
676

16
16

11
11

-

-

ลูกหนี้
ด้ อยคุณภำพ
-

330
63
1,163
1,556

63
513
513

63

-

รวม

-

676
676
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

เมื่อ
ทวงถำม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

288
288
-

ภำยใน
1 ปี
-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ไม่ มี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กำหนด
-

-

224
224

-

528
528

-

-

-

ลูกหนี้
ด้ อยคุณภำพ
63

476
476

63
-

รวม
288
63
700
1,051
528
528

- 56 (หน่ วย : ล้ำนบำท)

เมื่อ
ทวงถำม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

34.2

ภำยใน
1 ปี

313

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ไม่ มี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กำหนด

-

-

639
639

313
-

16
16

676
676

11
11

-

ลูกหนี้
ด้ อยคุณภำพ
-

-

313
63
1,179
1,555

63
513
513

63

-

รวม

-

676
676

ควำมเสี่ ยงที่สำคัญของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษ ทั และบริ ษ ัทย่อยไม่ มี กำรซื้ อขำยเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น
ประเภทตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินที่เป็ นตรำสำรอนุ พนั ธ์เพื่อ กำรเก็งกำไร
หรื อเพื่อกำรค้ำ
34.2.1 ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยคือ ควำมเสี่ ยงที่มูลค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่ องจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยในตลำด ซึ่ งมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำน
และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ระยะเวลำคงเหลือก่ อนครบกำหนดของสั ญญำ
หรื อก่อนกำหนดอัตรำใหม่
อัตรำดอกเบีย้

เมื่อ

น้ อยกว่ำ

ลอยตัว

ทวงถำม

1 ปี

อัตรำดอกเบีย้ (ร้ อยละ)

มำกกว่ำ

ลูกหนี้

ไม่ มี

อัตรำลอยตัว

1 - 5 ปี

5 ปี

ด้ อยคุณภำพ

ดอกเบีย้

อัตรำคงที่

352

0.375 - 1.20

-

63

-

-

476

735

-

1.25 - 1.50

539

1,150
-

4.00

รวม

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

-

-

-

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

-

289

-

-

-

-

เงินลงทุน

-

-

259

-

-

-

259

-

-

รวม

289

-

63
63

63

-

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

-

-

528

-

-

-

-

528

รวม

-

-

528

-

-

-

-

528

- 57 (หน่ วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ระยะเวลำคงเหลือก่ อนครบกำหนดของสั ญญำ
หรื อก่อนกำหนดอัตรำใหม่
อัตรำดอกเบีย้

เมื่อ

น้ อยกว่ำ

ลอยตัว

ทวงถำม

1 ปี

อัตรำดอกเบีย้ (ร้ อยละ)

มำกกว่ ำ

ลูกหนี้

ไม่ มี

อัตรำลอยตัว

1 - 5 ปี

5 ปี

ด้ อยคุณภำพ

ดอกเบีย้

อัตรำคงที่

330

0.375 - 1.10

-

63

-

-

513

1,163

-

1.50

531

1,556
-

3.90 - 4.00

รวม

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

-

-

-

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

-

312

-

-

-

-

เงินลงทุน

-

-

623

16

11

-

623

16

11

รวม

312

-

18
63

-

63

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

-

-

676

-

-

-

-

676

รวม

-

-

676

-

-

-

-

676
(หน่ วย : ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ระยะเวลำคงเหลือก่ อนครบกำหนดของสั ญญำ
หรื อก่อนกำหนดอัตรำใหม่
อัตรำดอกเบีย้

เมื่อ

น้ อยกว่ำ

ลอยตัว

ทวงถำม

1 ปี

อัตรำดอกเบีย้ (ร้ อยละ)

มำกกว่ำ

ลูกหนี้

ไม่ มี

อัตรำลอยตัว

1 - 5 ปี

5 ปี

ด้ อยคุณภำพ

ดอกเบีย้

อัตรำคงที่

-

288

0.375 - 1.20

-

63

-

-

476

700

-

-

539

1,051

-

4.00

รวม

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

225

-

-

-

-

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

-

-

-

-

-

63

เงินลงทุน

-

-

224

-

-

รวม

225

-

224

-

-

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

-

-

528

-

-

-

-

528

รวม

-

-

528

-

-

-

-

528

63
63

-

(หน่ วย : ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบีย้
ลอยตัว
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
รวม

เมื่อ
ทวงถำม

296
296

-

-

-

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงินสุ ทธิ
ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบกำหนดของสั ญญำ
หรื อก่อนกำหนดอัตรำใหม่
น้ อยกว่ ำ
มำกกว่ ำ
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้ อยคุณภำพ
-

639
639
676
676

-

63

16
16
-

11
11
-

63
-

ไม่ มี
ดอกเบีย้
17
513
530
-

อัตรำดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตรำลอยตัว อัตรำคงที่
รวม
313
63
1,179
1,555

0.375 - 1.10
-

-

676
676

-

3.90 - 4.00

-
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อัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินเฉลี่ยของบริ ษทั สำหรับเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไว้ในตำรำงต่อไปนี้
(หน่ วย : บำท)
เครื่ องมือทำงกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ/จ่ ำย
อัตรำผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

335,523,990
547,960,525
23,261,597

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

0.86
10.82
1.43

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

722,083,333

28,612,632

3.96
(หน่ วย : บำท)

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ/จ่ ำย
อัตรำผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

375,508,879
802,300,389
43,738,769

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

0.91
8.00
6.99

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

810,000,000

29,533,090

3.65
(หน่ วย : บำท)

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ/จ่ ำย
อัตรำผลตอบแทน
ถัวเฉลีย่ (ร้ อยละ)

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้

303,809,325
532,104,807

2,824,166
59,466,533

0.93
11.18

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

722,083,333

28,612,632

3.96
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(หน่ วย : บำท)

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่
ดอกเบีย้ รับ/จ่ ำย
อัตรำผลตอบแทน
ถั่วเฉลีย่ (ร้ อยละ)

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

347,996,312
762,766,204
20,622,162

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

0.96
8.38
12.83

หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น

810,000,000

29,533,090

3.65

34.2.2 ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ คือ ควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับควำมเสี ยหำย
อันสื บเนื่ องมำจำกกำรที่คู่สัญญำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมภำระ
ผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทำงกำรเงินได้ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ไม่ ได้มี ควำมเสี่ ยงเกี่ ยวกับกำรกระจุ กตัวมำกและมู ลค่ ำสู งสุ ดของควำมเสี่ ยงคื อมู ลค่ ำ
ตำมบัญชีของเครื่ องมือทำงกำรเงินหักด้วยสำรองเผือ่ ขำดทุนตำมที่แสดงไว้ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
34.2.3 ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ ย งด้ำนอัต รำแลกเปลี่ ย น คื อ ควำมเสี่ ย งที่ มู ล ค่ ำ ของเครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น
จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษ ัท อำจจะได้รั บ ผลกระทบจำกอัต รำแลกเปลี่ ย นที่ เปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ งเกิ ด จำก
สิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศในส่ วนที่ไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ ยง
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บริ ษ ทั มี ยอดคงเหลื อของสิ นทรั พย์เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซึ่ งบริ ษั ท มิ ไ ด้ ใ ช้ ต รำสำรอนุ พ ัน ธ์ ท ำงกำรเงิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ควำมเสี่ ยงจำกอัต รำ
แลกเปลี่ยนดังนี้
สิ นทรัพย์
หุน้ สำมัญ
EDL-GEN
AMC III
YEG

สกุลเงิน

กีบ สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตย
ประชำชนลำว
ดอลลำร์
สหรัฐอเมริ กำ
ดองเวียดนำม

จำนวนเงิน
(หน่ วย : พัน)

อัตรำแลกเปลีย่ น
(บำทต่ อหน่ วยเงินตรำต่ ำงประเทศ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

8,325,774

0.003775

293
34,414,335

32.1924
0.00139

34.2.4 ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำวะตลำด
บริ ษ ัท มี ค วำมเสี่ ย งด้ำนสภำวะตลำดที่ เกิ ด จำกควำมผัน ผวนของรำคำหลัก ทรั พ ย์
ซึ่ งอำจจะมีผลทำให้มูลค่ำเงินลงทุนของบริ ษทั ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม
บริ ษัท ได้ มี ก ำรจัด กำรควำมเสี่ ยงด้ำ นสภำวะตลำดให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่ ย อมรั บ ได้
โดยก ำหนดให้ มี ห น่ ว ยงำนในกำรติ ด ตำมและควบคุ ม ควำมเสี่ ย งให้ เป็ นไปตำมที่
นโยบำยของบริ ษทั กำหนดไว้
34.2.5 มูลค่ำยุติธรรม
ในกำรเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม ดังนั้นมูลค่ำ
ยุติธรรมที่ประมำณขึ้นที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินนี้ จึงไม่จำเป็ นต้องบ่งชี้ถึง
จำนวนเงินซึ่ งเกิดขึ้นจริ งในตลำดแลกเปลี่ยนในปั จจุบนั กำรใช้ขอ้ สมมติฐำนทำงกำรตลำด
และ/หรื อวิธีกำรประมำณที่แตกต่ำงกันอำจมีผลกระทบที่ มีสำระสำคัญต่อมูลค่ำยุติธรรม
ที่ประมำณขึ้นบริ ษทั ใช้วิธีกำรและข้อสมมติฐำนดังต่อไปนี้ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม
ของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
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34.2.5.1 รำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
รำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้ สินทำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริ ษทั
และบริ ษ ัทย่อยมี กำรวัดมู ลค่ ำด้วยมู ลค่ ำยุติ ธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนโดยตำรำงต่อไปนี้ แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำว
(หน่ วย : บำท)
สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน/
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

งบกำรเงินรวม
มูลค่ำยุตธิ รรม
ลำดับชั้นมูลค่ำ
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
ยุตธิ รรม
2561
2560

105,247,574

หลักทรัพย์หุน้ ทุน – หน่วยลงทุน

382,629

ตรำสำรหนี้ - หุน้ กูภ้ ำคเอกชน

-

ตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
หลักทรัพย์เผือ่ ขำย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

245,972,314

-

1

2

27,024,289

2

236,112,869

599,810,912

2

176,569,011

4,425,246

1

ในกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม

รำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
ระยะเวลำรำยงำน
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value)
ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน
อัตรำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำ
สำรหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนำคตประมำณจำกอัตรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำ ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
รำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ วันสิ้นทำกำรสุดท้ำยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
(หน่ วย : บำท)

สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน/
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

31 ธันวำคม
2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลำดับชั้นมูลค่ำ
31 ธันวำคม
ยุตธิ รรม
2560

105,247,574

245,972,314

หลักทรัพย์หุน้ ทุน – หน่วยลงทุน

382,629

ตรำสำรหนี้ - หุน้ กูภ้ ำคเอกชน

-

ตรำสำรหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
หลักทรัพย์เผือ่ ขำย
หลักทรัพย์หุน้ ทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

-

1

2

27,024,289

2

224,872,394

638,866,087

2

176,569,011

4,425,246

1

รำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
ระยะเวลำรำยงำน
มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value)
ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน
อัตรำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำ
สำรหนี้ไทย ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนำคตประมำณจำกอัตรำดอกเบี้ยล่วงหน้ำ ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
รำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของ
รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลำดหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
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34.2.5.2 เครื่ องมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมและลำดับชั้นมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ลำดับชั้นมูลค่ ำ
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุตธิ รรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

352,445,320

352,445,320

3

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

23,289,155

23,289,155

3

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน

193,303,152

193,303,152

3

มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน

หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

528,062,334

528,062,334

3

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ

(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ลำดับชั้นมูลค่ ำ
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุตธิ รรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

330,321,430

330,321,430

3

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

23,191,912

23,191,912

3

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน

262,526,202

262,526,202

3

มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน

หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

675,908,797

675,908,797

3

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ
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(หน่ วย : บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ลำดับชั้นมูลค่ ำ
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุตธิ รรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

288,040,386

288,040,386

3

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน

193,303,152

193,303,152

3

มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน

หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

528,062,334

528,062,334

3

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ
(หน่ วย : บำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ลำดับชั้นมูลค่ ำ
เทคนิคกำรประเมินมูลค่ ำ
มูลค่ ำตำมบัญชี มูลค่ ำยุตธิ รรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลทีใ่ ช้ ในกำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

312,718,240

312,718,240

3

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะได้รับ

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุน้ ทุน

262,526,202

262,526,202

3

มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน

หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื อื่น
ตัว๋ แลกเงิน

675,908,797

675,908,797

3

มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระ
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35. กำรโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมำร์ จิ้นให้แก่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตำมแผนร่ วมลงทุนกับธนำคำรกรุ งไทย
จำกัด (มหำชน) ในกำรพัฒนำธุ รกิ จหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ได้รับค่ำตอบแทนสำหรับกำรโอน
ธุ รกิจรวมเป็ นจำนวนเงิน 500 ล้ำนบำท เมื่อสิ้ นสุ ดปี 2554 บริ ษทั รับรู ้ค่ำตอบแทนสำหรับกำรโอนธุ รกิจ
ครบทั้ง 500 ล้ำนบำท เนื่ องจำกบริ ษ ัท ร่ วมสำมำรถท ำก ำไรก่ อนหั กดอกเบี้ ย ภำษี ค่ ำเสื่ อมรำคำและ
ค่ำตัดจำหน่ำย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำ
บริ ษ ัท รั บ รู ้ ก ำไรจำกกำรโอนธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ร่ ว มในงบกำรเงิ น รวมตำมสั ด ส่ วนกำรถื อหุ ้ น ของ
บุคคลภำยนอกในบริ ษทั ร่ วม โดยส่ วนที่เหลือแสดงเป็ น “กำไรจำกกำรโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้”
ทั้งนี้ บริ ษทั จะรับรู ้ “กำไรจำกกำรโอนธุ รกิ จให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้ ” ดังกล่ำวเป็ นรำยได้ เมื่อบริ ษทั
มีสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง และเมื่อบริ ษทั ร่ วมคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำหรื อมีกำรขำยสิ นทรัพย์
ที่รับโอนจำกบริ ษทั ออกไปให้กบั บุคคลภำยนอก
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั รับรู ้กำไรจำกกำรโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
เพิ่มเติมเป็ นจำนวนเงิน 0.06 ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 กำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้คงเหลือเป็ นจำนวนเงิน
148.22 ล้ำนบำท และ 148.28 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
36. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2562 บริ ษทั ตกลงทำสัญญำขำยเงินลงทุน ทัว่ ไปแห่ งหนึ่ ง จำนวน 125 ล้ำนหุ ้น
ด้วยมูลค่ำรวมทั้งสิ้ น 210 ล้ำนบำท บริ ษทั ได้รับชำระเงินจำกผูซ้ ้ื อแล้วทั้งจำนวนในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562
ซึ่งเป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำซื้อขำยกิจกำร
37. กำรอนุมัติให้ ออกงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบกำรเงินจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562

