
 
 

 

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 
“ยงัไม่ไดต้รวจสอบ” 

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

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 

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

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมำร์จ้ินให้แก่บริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตำมแผนร่วมลงทุนกบัธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ในกำรพฒันำธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกัน และบริษทัได้หยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำเป็นกำรชั่วครำว ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2554 ตำมหนังสืออนุมัติของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.701/2552 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บอนุญำตให้
ขยำยระยะเวลำหยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2556 
ตำมหนังสืออนุมติัของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.474/2554 
ลงวนัท่ี 4 เมษำยน 2554 ต่อมำบริษทัไดย้ืน่ขอรับควำมเห็นชอบระบบงำนกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุนตำมใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยู่แลว้ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุนตำมหนังสือท่ี กลต. บธ. 994/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 โดยเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 เป็นตน้ไป 
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นอกจำกน้ีเม่ือวนัท่ี 4 สิงหำคม 2559 บริษทัไดรั้บอนุญำตใหข้ยำยระยะเวลำเร่ิมประกอบธุรกิจนำยหนำ้ซ้ือ
ขำยหลกัทรัพย ์ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ตำมหนงัสืออนุมติัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ี บสช.0005/2559 

เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2560 บริษทัได้รับอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำเร่ิมประกอบธุรกิจนำยหน้ำซ้ือขำย
หลกัทรัพย ์ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ตำมหนังสืออนุมติัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ี บสช.0004/2560 

เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดรั้บอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำเร่ิมประกอบธุรกิจนำยหน้ำซ้ือขำย
หลกัทรัพย ์ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตำมหนังสืออนุมติัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ี บสช.0002/2561 

ในปัจจุบนัธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นกำรประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรลงทุนและอำจมีกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ท่ีไม่เป็นกำรแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั 

บริษทัมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1.  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั (เดิมช่ือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน โซลำริส จ ำกดั) 
ประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจประเภทกำรจดักำรกองทุนรวม 
กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

2.  บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกัด ประกอบกิจกำรในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อ
ประกอบธุรกิจประเภทรับซ้ือ รับโอน และรับจำ้งบริหำร สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของสถำบนักำรเงิน 
หรือ สินทรัพยข์องสถำบันกำรเงินท่ีถูกระงบักำรด ำเนินกิจกำร เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญำต
ประกอบกำรธนำคำรพำณิชย ์ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนถึงหลักประกันของ
สินทรัพยน์ั้นเพื่อน ำไปบริหำรพฒันำหรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนต่อไป 

บริษทัย่อยมีขำดทุนสุทธิ 18.39 ลำ้นบำท ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ ณ วนัท่ี  
30 กันยำยน 2561 บริษัทย่อยมีขำดทุนสะสม 168.73 ลำ้นบำท  อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 
บริษทัย่อยสำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนสภำพคล่องได้ตำมเกณฑ์ท่ี คณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด  ปัจจุบนับริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่ำงเตรียมควำมพร้อมเร่ืองบุคลำกร และ
ระบบงำนตำมแผนธุรกิจของบริษทั ก่อนกลบัมำประกอบธุรกิจจดักำรกองทุนต่อไป (ดูหมำยเหตุขอ้ 23) 
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2. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
2.1 งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงินระหว่ำงกำลเฉพำะกิจกำรน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนในสกุลเงินบำทและตำม

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

2.2 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ซ่ึง
น ำมำแสดงเปรียบเทียบ ไดม้ำจำกงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรำกฏในงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2561 มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่กำรคำดกำรณ์ถึงผลกำรด ำเนินงำนเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบำงประกำรซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบกำรเงินประจ ำปีที่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน มิไดน้ ำมำแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจำกมิไดมี้กำรก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่ำวในงบกำรเงินระหว่ำงกำล ดงันั้นงบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและงวด
เกำ้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561จึงควรอ่ำนประกอบกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2560 ซ่ึงไดมี้กำรตรวจสอบแลว้ 

2.5 รำยกำรบัญชีระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยท่ีมีสำระส ำคญัได้ถูกตดับัญชีออกจำกงบกำรเงิน
ระหว่ำงกำลรวมน้ีแลว้ งบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2561 ไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทัยอ่ยส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2561 ซ่ึงไดส้อบทำนแลว้ 

งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 ได้
รวมรำยกำรของบริษทัหลักทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั และบริษทั บริหำรสินทรัพย ์
ลุมพินี จ  ำกดั ซ่ึง บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 ในบริษทัยอ่ยทั้งสองแห่ง โดยไดต้ดัรำยกำรระหวำ่งกนั 
และยอดคงเหลือท่ีเป็นสำระส ำคญัระหวำ่งกนัออกแลว้ 

งบกำรเงินรวมส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 
ยงัไดร้วมส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม ซ่ึงไดม้ำจำกงบกำรเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั 
บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ำกดั และบริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จ ำกดั 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีมี่ผลต่อกำรรำยงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินส ำหรับรอบ
บัญชีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงงวด บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรให้แนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินระหวำ่งกำลของบริษทั 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว แต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

3.2.1 เม่ือวนัท่ี 14 มีนำคม 2561สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำแลว้ และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้โดย
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
และเห็นว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอยำ่ง
เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน 

3.2.2 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2561 สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ และจะมี 
ผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563  
เป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 
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มำตรฐำนกำรบัญชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักบั
งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้โดย
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบญัชีที่ส ำคญั 
 งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑน์โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณในสำระส ำคญั

เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

5. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินสด เงินฝำกระยะสั้น และตัว๋เงินระยะสั้น        
   ท่ีมีอำยไุม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ 431,696,056  342,458,733  411,331,070  324,854,543 
หกั  เงินฝำกในนำมบริษทัเพื่อลูกคำ้ * (12,278,760)  (12,137,303)  (12,273,443)  (12,136,303) 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 419,417,296  330,321,430  399,057,627  312,718,240 

(*  ตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เงินฝำกในนำมบริษทัเพื่อลูกคำ้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัมีเงินฝำกสถำบนักำรเงินในนำมบริษทั              
เพื่อลูกคำ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมจ ำนวน 12.28 ลำ้นบำท และ 12.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และ                  
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 12.27 ลำ้นบำท และ 12.14 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงบริษทั
ตอ้งส่งคืนเม่ือลูกคำ้ทวงถำม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ลูกคำ้ธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ยงัมียอดเงินลงทุนคงเหลือ
จ ำนวน 442 บญัชี และ 428 บญัชี ตำมล ำดบั ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั (ดูหมำยเหตุขอ้ 24) 
ยงัไม่ได้น ำส่งสัญญำเปิดบญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จ  ำกัด โดยลูกคำ้
ดงักล่ำวมีเงินฝำกเพื่อซ้ือขำยหลกัทรัพยจ์  ำนวน 4.44 ลำ้นบำท และ 4.31 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และหุน้มูลค่ำ 
139.60 ลำ้นบำท และ 152.67 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ตำม เม่ือลูกคำ้ดงักล่ำวไดน้ ำส่งสัญญำเปิด
บญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั แลว้ บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นของลูกคำ้     
รำยท่ีน ำส่งสญัญำกลบัไปฝำกยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดัต่อไป  

6. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ 
บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560 
 บำท  บำท 

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพย ์ -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน    

ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินคดี 62,605,839  62,654,566 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 62,605,839  62,654,566 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ดูหมำยเหตุขอ้ 7) (62,605,839)  (62,654,566) 
รวม -  - 
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บริษทัไดจ้ดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์เขำ้เกณฑ์กำรจดัชั้นตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เร่ืองกำรจัดท ำบัญชีเก่ียวกับลูกหน้ีด้อยคุณภำพของบริษัท
หลกัทรัพยท่ี์ กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหำคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมตำมหนังสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 
15 กมุภำพนัธ์ 2544 ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
 ลูกหนีธุ้รกจิ ค่ำเผ่ือหนีส้งสัย มูลค่ำลูกหนีธุ้รกจิ ลูกหนีธุ้รกจิ ค่ำเผ่ือหนีส้งสัย มูลค่ำลูกหนีธุ้รกจิ 
 หลกัทรัพย์ จะสูญที่ตั้ง หลกัทรัพย์และ หลกัทรัพย์ จะสูญที่ตั้ง หลกัทรัพย์และ 
 และดอกเบีย้ค้ำงรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ค้ำงรับ - สุทธิ และดอกเบีย้ค้ำงรับ โดยบริษัท ดอกเบีย้ค้ำงรับ - สุทธิ 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

มูลหน้ีจดัชั้นปกติ -  -  -  -  -  - 
มูลหน้ีจดัชั้นต ่ำกวำ่            
มำตรฐำน -  -  -  -  -  - 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 62,605,839  (62,605,839)  -  62,654,566  (62,654,566)  - 
รวม 62,605,839  (62,605,839)  -  62,654,566  (62,654,566)  - 

มูลหน้ีจดัชั้นต ่ำกวำ่มำตรฐำน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสยั (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคำ้งรับ) แยกตำม
อำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560 
 บำท  บำท 

มำกกวำ่ 3 ปี ข้ึนไป 62,605,839  62,654,566 
รวม 62,605,839  62,654,566 

7. ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560 
 บำท  บำท 

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

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
 รำคำทุน/  มูลค่ำ  รำคำทุน/  มูลค่ำ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม  รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้        
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 328,347,789  235,626,693  277,495,814  245,972,314 
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หน่วยลงทุน 1,096,603  1,099,648  -  - 
ตรำสำรหน้ี - หุน้กูภ้ำคเอกชน 189,959,482  191,691,282  25,309,476  27,024,289 
ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 492,935,200  402,140,845  693,381,940  599,810,912 

รวม 1,012,339,074  830,558,468  996,187,230  872,807,515 
หกั ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำ (76,780,606)  -  (18,379,715)  - 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (105,000,000)  -  (105,000,000)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 830,558,468  830,558,468  872,807,515  872,807,515 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย        
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 56,633,324  38,379,399  7,351,996  4,425,246 
หกั ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำ (18,253,925)  -  (2,926,750)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย  38,379,399  38,379,399  4,425,246  4,425,246 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด        
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 23,289,155  23,289,155  23,191,912  23,191,912 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 23,289,155  23,289,155  23,191,912  23,191,912 
เงินลงทุนทัว่ไป        
หุน้สำมญั 207,268,270  202,727,374  338,032,114  262,401,202 
หุน้บุริมสิทธิ 125,000  125,000  125,000  125,000 

รวม 207,393,270  202,852,374  338,157,114  262,526,202 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (4,540,896)  -  (75,630,912)  - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป 202,852,374  202,852,374  262,526,202  262,526,202 
รวมเงินลงทุน 1,095,079,396  1,095,079,396  1,162,950,875  1,162,950,875 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
 รำคำทุน/  มูลค่ำ  รำคำทุน/  มูลค่ำ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม  รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้        
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 328,347,789  235,626,693  277,495,814  245,972,314 
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน – หน่วยลงทุน 1,096,603  1,099,648  -  - 
ตรำสำรหน้ี - หุน้กูภ้ำคเอกชน 189,959,482  191,691,282  25,309,476  27,024,289 
ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 372,760,662  386,966,307  651,381,940  638,866,087 

รวม 892,164,536  815,383,930  954,187,230  911,862,690 
หกั ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำ (76,780,606)  -  (16,692,044)  - 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ -  -  (25,632,496)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้  815,383,930  815,383,930  911,862,690  911,862,690 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย        
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 56,633,324  38,379,399  7,351,996  4,425,246 
หกั ค่ำเผือ่กำรปรับมูลค่ำ (18,253,925)  -  (2,926,750)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย  38,379,399  38,379,399  4,425,246  4,425,246 
เงินลงทุนทัว่ไป        
หุน้สำมญั 207,268,270  202,727,374  338,032,114  262,401,202 
หุน้บุริมสิทธิ 125,000  125,000  125,000  125,000 

รวม 207,393,270  202,852,374  338,157,114  262,526,202 
หกั  ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (4,540,896)  -  (75,630,912)  - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป 202,852,374  202,852,374  262,526,202  262,526,202 
รวมเงินลงทุน 1,056,615,703  1,056,615,703  1,178,814,138  1,178,814,138 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2560 บริษทัไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนของหลกัทรัพยห์น่ึงจำกหลกัทรัพย ์
เผื่อขำยเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ เน่ืองจำกบริษทัมีควำมประสงคจ์ะขำยเงินลงทุนดงักล่ำวในระยะเวลำอนัใกล ้
ซ่ึงกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนดังกล่ำวท ำให้เกิดก ำไรจำกกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำก 
เงินลงทุนเผือ่ขำยเป็นเงินลงทุนเพื่อคำ้ จ ำนวน 180.56 ลำ้นบำท  

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัยอ่ยไดต้ั้งค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำซ่ึงแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมส ำหรับเงินลงทุน
ในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ประเภทตัว๋แลกเงินท่ีบริษทัย่อยไดล้งทุนไวจ้  ำนวน 105.00 ลำ้นบำท มีผลท ำให้
บริษทัตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ประเภทตัว๋แลกเงินท่ีออกโดยบริษทัย่อย
จ ำนวน 25.63 ลำ้นบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) 
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8.2 เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมอำยคุงเหลือของสญัญำมีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 23,289,155  -  -  23,289,155 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 23,289,155  -  -  23,289,155 

 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 23,191,912  -  -  23,191,912 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 23,191,912  -  -  23,191,912 

(เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนดในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 
31 ธันวำคม 2560: ไม่มี) 

8.3 ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนท่ีรับรู้ในส่วนของเจำ้ของ 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 

 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ยอดยกมำตน้งวด 3,540,197  175,028,622  3,540,197  175,028,622 
เปล่ียนแปลงระหวำ่งงวด        

- จำกกำรปรับปรุงภำษีเงินได ้        
  รอกำรตดับญัชี 3,065,435  42,872,106  3,065,435  42,872,106 

- จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน (15,327,175)  (33,801,686)  (15,327,175)  (33,801,686) 
- จำกกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน -  (180,558,845)  -  (180,558,845) 

ยอดคงเหลือปลำยงวด (8,721,543)  3,540,197  (8,721,543)  3,540,197 
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8.4 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมีปัญหำเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 

 รำคำทุน/  มูลค่ำ  ค่ำเผ่ือ  รำคำทุน/  มูลค่ำ  ค่ำเผ่ือ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม  กำรด้อยค่ำ  รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม  กำรด้อยค่ำ 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
หุน้สำมญั 7,808  962  6,846  7,808  879  6,929 
 7,808  962  6,846  7,808  879  6,929 

9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยจ ำนวน 19 ลำ้นบำทและดอกเบ้ีย
คำ้งรับจ ำนวน 104,521 บำท โดยไม่มีหลกัประกนั และมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่ำว
จะครบก ำหนดช ำระในวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2562 จ  ำนวน 9 ล้ำนบำทและในวนัท่ี 24 กันยำยน 2562 
จ  ำนวน 10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 : ไม่มี) 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจ ำกดัตำมกฎหมำยไทยและประกอบกิจกำร
ในประเทศไทย ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนช ำระแล้ว สิทธิกำรออกเสียง วธีิรำคำทุน  วธิีส่วนได้เสีย 

 ธุรกจิ หลกัทรัพย์ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  ทีล่งทุน 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
   2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560 
   ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท  

บริษทัร่วม              
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สำมญั 2,137.8 2,137.8 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,361.4  1,355.3 
บริษทั เซนติเมนทลั  น ำเขำ้ ส่งออก             
(ประเทศไทย) จ  ำกดั จดัจ ำหน่ำยปลีก             

 และส่งน ้ำหอมและ             
 เคร่ืองส ำอำง หุน้สำมญั 40.0 30.0 34.50 46.00 13.8  13.8  7.9  14.2 
บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ำกดั ธุรกิจดำ้นสุขภำพ             
 ดำ้นธุรกิจโยคะ             
 สตูดิโอ             
 อำหำรและโรงแรม หุน้สำมญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  188.1  210.8 
       1,475.7  1,475.7  1,557.4 1 1,580.3 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนช ำระแล้ว สิทธิกำรออกเสียง วธีิรำคำทุน  วธิีส่วนได้เสีย 

 ธุรกจิ หลกัทรัพย์ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  ทีล่งทุน 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
   2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560 
   ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท  

บริษทัย่อย              
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร ใหบ้ริกำรจดักำร             
   กองทุน อินโนเทค จ ำกดั กองทุนรวม             

 กองทุนส่วนบุคคล             
 และกองทุนส ำรอง             
 เล้ียงชีพ หุน้สำมญั 205.4 125.4 100.00 100.00 255.8  173.1  39.5  (25.6) 

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ รับซ้ือ รับโอน             
    ลุมพินี จ  ำกดั และรับจำ้งบริหำร             
 สินทรัพยด์อ้ย             
 คุณภำพของ             
 สถำบนักำรเงิน หุน้สำมญั       25.0       25.0 100.00 100.00 25.0  25.0  24.4  24.5 
หกั ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ       (216.4)  (173.1)            -            -   

       64.4  25.0  63.9  (1.1) 
บริษทัร่วม              
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุน้สำมญั 2,137.8 2,137.8 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,361.4  1,355.3 
บริษทั เซนติเมนทลั น ำเขำ้ ส่งออก             
(ประเทศไทย) จ  ำกดั จดัจ ำหน่ำยปลีก             

 และส่งน ้ำหอมและ             
 เคร่ืองส ำอำง หุน้สำมญั 40.0 30.0 34.50 46.00 13.8  13.8  7.9  14.2 
บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ำกดั ธุรกิจดำ้นสุขภำพ             
 ดำ้นธุรกิจโยคะ             
 สตูดิโอ             
 อำหำรและโรงแรม หุน้สำมญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  188.1  210.8 
       1,475.7  1,475.7  1,557.4  1,580.3 

       1,540.1  1,500.7  1,621.3  1,579.2 

ในเดือนสิงหำคม 2560 บริษัทย่อยได้ฟ้องผูอ้อกตั๋วแลกเงินรำยหน่ึงจ ำนวนเงิน 105.00 ล้ำนบำท 
เน่ืองจำกผูอ้อกตัว๋แลกเงินดงักล่ำวไม่สำมำรถจ่ำยคืนเงินเม่ือตัว๋ครบก ำหนด มีผลท ำให้บริษทัย่อยไดต้ั้ง     
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำซ่ึงแสดงในงบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ส ำหรับเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เพื่อค้ำประเภทตั๋วแลกเงินท่ีบริษัทย่อยได้ลงทุนไวด้ังกล่ำวจ ำนวน 105.00 ล้ำนบำท และบริษัทตั้ ง                 
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ประเภทตัว๋แลกเงินท่ีออกโดยบริษทัย่อยจ ำนวน 
25.63 ลำ้นบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (ดูหมำยเหตุขอ้ 8) 
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สรุปขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมตำมงบกำรเงินท่ีคูณตำมสดัส่วนกำรถือหุน้แลว้มีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน 2561  31 ธันวำคม 2560 
 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
 บริษัทหลกัทรัพย์  อ่ืนๆ  รวม  บริษัทหลกัทรัพย์   อ่ืนๆ  รวม 

 เคท ีซีมโิก้ จ ำกดั      เคท ีซีมโิก้ จ ำกดั     
สินทรัพยร์วม 3,888.7  156.5  4,045.2  4,403.8   162.9  4,566.7 
หน้ีสินรวม (2,693.9)  (115.1)  (2,809.0)  (3,215.1)   (95.4)  (3,310.5) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,194.8  41.4  1,236.2  1,188.7   67.5  1,256.2 

 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยำยน 2561  วนัที ่30 กนัยำยน 2560 
 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
 บริษัทหลกัทรัพย์  อ่ืนๆ  รวม  บริษัทหลกัทรัพย์  อ่ืนๆ  รวม 

 เคท ีซีมโิก้ จ ำกดั      เคท ีซีมโิก้ จ ำกดั     
รำยไดร้วม 179.9  36.4  216.3  177.8  37.7  215.5 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.9  (12.7)  0.2  17.9  3.2  21.1 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน            
สุทธิส ำหรับงวด (18.1)  -  (18.1)  (3.7)  -  (3.7) 

 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยำยน 2561  วนัที ่30 กนัยำยน 2560 
 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
 บริษัทหลกัทรัพย์  อ่ืนๆ  รวม  บริษัทหลกัทรัพย์   อ่ืนๆ  รวม 

 เคท ีซีมโิก้ จ ำกดั      เคท ีซีมโิก้ จ ำกดั     
รำยไดร้วม 547.1  115.1  662.2  519.2  98.5  617.7 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 30.1  (29.0)  1.1  (24.8)  (3.6)  (28.4) 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน            
สุทธิส ำหรับงวด (24.0)  -  (24.0)  (14.2)  -  (14.2) 

เมื่อวนัที่ 17 มกรำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรลงทุนมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสำมญับริษทั 
เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม มูลค่ำเงินลงทุน 13.80 ลำ้นบำท ประกอบด้วย                  
หุ้นสำมญัจ ำนวน 138,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 46 ของ
ทุนช ำระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่ำว 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 14 ก ันยำยน 2561ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัทร่วมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนหุ้นสำมญัอีกจ ำนวน 100,000 หุ้น จำกหุ้นสำมญัเดิมจ ำนวน 300,000 หุ้นเป็นหุ้นสำมญัใหม่
จ ำนวน 400,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท โดยท่ีบริษทัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำว 
ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัลดลงจำกเดิมร้อยละ 46.00 เป็นร้อยละ 34.50 ของทุนช ำระแลว้
ของบริษทัร่วมดงักล่ำว 
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เมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรลงทุนมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสำมญั
บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม มูลค่ำเงินลงทุน 217.80 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย                   
หุ้นสำมญัจ ำนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท คิดเป็นสดัส่วนกำรลงทุนร้อยละ 30 ของ
ทุนช ำระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั 
(เดิมช่ือ บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน โซลำริส จ ำกัด) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย มีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษทัจ ำนวน 80.00 ลำ้นบำทจำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 125.40 ลำ้นบำท เป็นทุน 
จดทะเบียน 205.40 ลำ้นบำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท เพื่อจ ำหน่ำยใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมในรำคำหุน้
ละ 10.35 บำท หรือคิดเป็นมูลค่ำ 82.80 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ของส ำนักงำน ก.ล.ต. ในเร่ืองกำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุน และเม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 
บริษทัไดใ้ช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำวจ ำนวน 82.80 ลำ้นบำท ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่ำวไดจ้ด
ทะเบียนเพิ่มทุนกบัส ำนกังำนทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั มีทุนช ำระแลว้ 205.40 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ยหุ้นสำมญั 20,540,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำทและวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
มีทุนช ำระแลว้ 125.40 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 22,800,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 5.50 บำท 
อยำ่งไรกต็ำม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน
ช ำระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยมีทุนช ำระแลว้ 25.00 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญั 2,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ
10.00 บำท ทั้งน้ี ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 และวนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของ
ทุนช ำระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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11. สินทรัพย์อ่ืน 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม   30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 3,304,771  154,009  3,293,774  152,103 
เงินปันผลคำ้งรับ 20,535  -  20,535  - 
ค่ำประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ 423,572  127,418  264,273  127,418 
ค่ำบ ำรุงรักษำจ่ำยล่วงหนำ้ 428,290  87,111    -  - 
ค่ำธรรมเนียมตลำดหลกัทรัพยจ่์ำยล่วงหนำ้ 240,820  109,389  240,820  109,389 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้อ่ืน 261,366  319,167  140,251  94,546 
เงินมดัจ ำอ่ืน 935,601  936,001  589,251  589,251 
ภำษีเงินไดร้อรับคืน 12,075,523  11,743,758  2,559,953  2,479,054 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ือกำรลงทุนในหลกัทรัพย ์        
ในประเทศเมียนมำร์ -  48,771,900  -  48,771,900 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำธรรมเนียมศำลของกองทุน 14,219,275  13,440,792  -  - 
ท่ีบริหำรโดยบริษทัยอ่ย        

อ่ืนๆ 357,070  455,085  317,538  324,014 
รวม 32,266,823  76,144,630  7,426,395  52,647,675 

12. เงินกู้ยืมอ่ืน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีเงินกูย้มือ่ืนดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 
  ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ีจ่ะครบก ำหนดช ำระ 
 อตัรำดอกเบีย้ ภำยใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ) ต่อปี บำท  บำท  บำท  บำท 

เงนิกู้ยืมอ่ืน           
ตัว๋แลกเงิน 4.00 819,982,050  -  -  819,982,050 
รวมเงินกูย้มือ่ืน   819,982,050  -  -  819,982,050 
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  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
  ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ีจ่ะครบก ำหนดช ำระ 
 อตัรำดอกเบีย้ ภำยใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ) ต่อปี บำท  บำท  บำท  บำท 

เงนิกู้ยืมอ่ืน           
ตัว๋แลกเงิน 3.90 - 4.00 675,908,797  -  -  675,908,797 
รวมเงินกูย้มือ่ืน   675,908,797  -  -  675,908,797 

กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมอ่ืนส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2561 และ 2560                  
มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 30 กนัยำยน  30 กนัยำยน 

 2561  2560 
ยอดยกมำตน้งวด 675,908,797  467,778,822 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน    

ไดรั้บเงินกูย้มือ่ืน 1,386,448,799  2,343,256,057 
จ่ำยคืนเงินกูย้มือ่ืน (1,265,000,000)  (1,995,000,000) 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีมิใช่เงินสด    
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 22,624,454  23,111,846 

ยอดคงเหลือปลำยงวด 819,982,050  839,146,725 

13. เงินปันผลจ่ำย 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 ของบริษทัมีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
65.37 ลำ้นบำท โดยมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2560 ของบริษทัมีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 ในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
130.74 ลำ้นบำท โดยมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2560 



 
- 17 - 

 

 

14. รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน 

 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม        
และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 108,202  2,704,605  -  - 

อ่ืนๆ 552,084  -  552,084  - 
รวม 660,286  2,704,605  552,084  - 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน 

 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม        
และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 3,021,933  24,059,178  -  - 

อ่ืนๆ 774,306  -  774,306  - 
รวม 3,796,239  24,059,178  774,306  - 

15. ก ำไร (ขำดทุน) และผลตอบแทนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน 

 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไรจำกเงินลงทุน 24,151,288  14,555,186  23,513,481  14,614,678 
รำยไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 3,981,037  1,384,469  4,000,768  1,095,727 
รวม 28,132,325  15,939,655  27,514,249  15,710,405 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน 

 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน (100,561,542)  226,882,454  (99,907,810)  224,510,294 
รำยไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 15,533,258  13,858,267  15,374,506  13,115,094 
รวม (85,028,284)  240,740,721  (84,533,304)  237,625,388 

16. ค่ำตอบแทนกรรมกำร  
ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัตำมมำตรำ 90 ของพระรำชบญัญติั
บริษทัมหำชนจ ำกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจ่ำยให้กบักรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่ง
เป็นผูบ้ริหำรของบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2561 ไดร้ับอนุมตัิจำกที่ประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 และวนัท่ี 17 เมษำยน 2561 ตำมล ำดบั 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2560 ไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อย 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2560 และวนัท่ี 17 เมษำยน 2560 ตำมล ำดบั 

17. ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน 

 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจดักำร        

กองทุนส่วนบุคคลและกำรจดักำรกองทุนรวม 14,372  339,406  -  - 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรกองทุน 12,514  86,225  -  - 
อ่ืนๆ  378,591  291,346  290,031  82,740 
รวม 405,477  716,977  290,031  82,740 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน 

 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจดักำร        

กองทุนส่วนบุคคลและกำรจดักำรกองทุนรวม 42,647  1,007,198  -  - 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรกองทุน 45,770  389,965  -  - 
อ่ืนๆ  642,270  3,337,147  379,476  243,747 
รวม 730,687  4,734,310  379,476  243,747 

18. ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงนิลงทุน (โอนกลบั) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของ        
เงินลงทุนในตรำสำรทุน (โอนกลบั) (865,725)  (512,310)  (865,725)  (512,310) 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ        
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี -  105,000,000  -  18,042,578 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  2,780,347  93,901,323 

รวม  (865,725)  104,487,690  1,914,622  111,431,591 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน         
ในตรำสำรทุน (โอนกลบั) (71,090,016)  14,454,186  (71,090,016)  14,454,186 

โอนกลบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ        
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี (โอนกลบั) -  105,000,000  (25,632,496)  18,042,578 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  43,333,998  98,832,286 

รวม  (71,090,016)  119,454,186  (53,388,514)  131,329,050 
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19. ภำษีเงนิได้นิตบุิคคล 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน 

 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) (3,234,532)  22,138,762  (3,231,664)  22,067,941 
รวม (3,234,532)  22,138,762  (3,231,664)  22,067,941 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน 

 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) 1,327,521  (13,764,035)  1,336,032   (8,180,807) 
รวม 1,327,521  (13,764,035)  1,336,032   (8,180,807) 

กำรกระทบยอดภำษีเงินไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีคูณดว้ยอตัรำภำษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยำยน  วนัที ่30 กนัยำยน 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้ 3,665,754  (90,900,598)  3,525,117  (111,900,240) 
อตัรำภำษี 20%  20%  20%  20% 
ผลคูณของก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินไดก้บัอตัรำ        

ภำษีเงินได ้- รำยได ้ (733,151)  18,180,120  (705,023)  22,380,048 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี 501,990  5,334,391  (86,068)  (270,608) 
ผลกระทบของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (114,171)  (69,594)  (114,171)  (69,594) 
ผลกระทบของขำดทุนทำงภำษีสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้        

เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (2,326,402)  28,095  (2,326,402)  28,095 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        

ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึน -  73,689  -  - 
ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมใชไ้ป (คำดวำ่จะไม่ไดใ้ช)้ (562,798)  (1,407,939)  -  - 
ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย)  (3,234,532)  22,138,762  (3,231,664)  22,067,941 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กนัยำยน  วนัที ่30 กนัยำยน 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้ (88,461,371)  18,005,761  (88,856,641)  40,798,411 
อตัรำภำษี 20%  20%  20%  20% 
ผลคูณของก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินไดก้บัอตัรำ        

ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) 17,692,274  (3,601,152)  17,771,328  (8,159,682) 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี 4,619,208  (2,501,049)  801,786  738,219 
ผลกระทบของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (314,975)  (152,129)  (314,975)  (152,129) 

ผลกระทบของขำดทุนทำงภำษีสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้        
เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (16,922,107)  (607,215)  (16,922,107)  (607,215) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึน -  (5,574,717)  -  - 

ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมใชไ้ป (คำดวำ่จะไม่ไดใ้ช)้ (3,746,879)  (1,327,773)  -  - 
ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย)  1,327,521  (13,764,035)  1,336,032  (8,180,807) 
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20. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั
โดยกำรมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนั ฝ่ำยจดักำรเห็นว่ำนโยบำยกำรก ำหนดรำคำกบับุคคล
ที่เก่ียวขอ้ง และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ชร้ำคำซ่ึงต่อรองกนัอย่ำงอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
บริษัทย่อย         
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) -  -  39,466,001  - 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน -  -  -  54,367,504 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -  -  19,000,000  - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ -  -  104,521  - 

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

บริษัทร่วม        
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) 1,361,439,491   1,355,344,483  1,244,095,520  1,244,095,520 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหำรโดยบริษทัร่วม 65,512,782  -  65,512,782  - 
เงินฝำกเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 4,486,643  3,194,347  4,486,643  3,194,347 
ลูกหน้ีอ่ืน 446  -  446  - 
ค่ำบริหำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคลคำ้งจ่ำย 87,820  -  87,820  - 
เจำ้หน้ีอ่ืน 61,135  351,834  61,135  351,834 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ  ำกดั         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) 7,909,069  14,160,569  13,800,000  13,800,000 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 66,877,336  52,264,684  66,877,336  52,264,684 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ำกดั         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) 188,064,125  210,839,172  217,800,000  217,800,000 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่

 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม  30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษัททีม่กีรรมกำรร่วมกนั        
Thanh Cong Securities Joint Stock Company        

เงินลงทุนในหุน้สำมญั  -  85,317,444  -  85,317,444 
KTZ Ruby Hill Securities Co., Ltd.        

เงินจ่ำยล่วงหนำ้เพือ่กำรลงทุนในหลกัทรัพย ์        
ในประเทศเมียนมำร์ -  48,771,900  -  48,771,900 

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)        
เงินลงทุนในหุน้สำมญั 154,471,520  214,633,980  154,471,520  214,633,980 

รำยกำรค้ำกับบุคคลที่เก่ียวข้องกันและกิจกำรที่เก่ียวข้องกันระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน   
 2561  2560  2561  2560  
 บำท  บำท  บำท  บำท  
บริษัทย่อย          
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั        
รำยจ่ำยค่ำบริหำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล -  -  -  76,320 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำร้อยละ 0.2 ต่อปี 

        ของมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -  -  108,904  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำร้อยละ 5 ต่อปี 

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ี -  -  66,150  66,150 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ  

        22,050 บำทต่อเดือน 
บริษัทร่วม         
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั         
ค่ำบริกำรงำนวิจยั 750,000  750,000  750,000  750,000 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 250,000 บำท  
        ต่อเดือน (ดูหมำยเหตุขอ้ 21.3)   
รำยจ่ำยค่ำบริกำร 154,080  866,700  154,080  866,700 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ   

        (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 21.1) 
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน 73,874  576,041  73,874  576,041 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 
รำยจ่ำยค่ำบริหำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 281,044  -  281,044  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 

        ร้อยละ 1.00 – 1.25 ต่อปีของมูลค่ำสินทรัพย ์
        สุทธิของกองทุน 
บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ำกดั         
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน 2,528,180  719,875  2,528,180  719,875 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน 52,495,933  37,887,058  52,495,933  37,887,058 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน 52,471,820  14,280,125  52,471,820  14,280,125 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน   
 2561  2560  2561  2560  
 บำท  บำท  บำท  บำท  
ค่ำธรรมเนียมตวัแทนขำยหน่วยลงทุนจ่ำย 96  92  96  92 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 
ค่ำบริกำรจดักำร 199,800  199,800  199,800  199,800 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ  

        66,600 บำทต่อเดือน 
ค่ำนำยหนำ้จ่ำยจำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ -  17,004  -  17,004 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 

รำยกำรค้ำกับบุคคลที่เ ก่ียวข้องกันและกิจกำรที่เกี่ยวข ้องกันระหว่ำงงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยำยน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด  
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน   
 2561  2560  2561  2560  
 บำท  บำท  บำท  บำท  
บริษัทย่อย          
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั        
รำยจ่ำยค่ำบริหำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล -  -  -  229,837 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำร้อยละ 0.2 ต่อปี 

        ของมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน -  -  4,230,137  1,198,730 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน -  -  160,000,000  350,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน -  -  240,000,000  250,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -  -  112,192  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำร้อยละ 5 ต่อปี 

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ี -  -  198,450  198,450 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ  

        22,050 บำทต่อเดือน 
บริษัทร่วม         
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั         
ค่ำบริกำรงำนวิจยั 2,250,000  2,250,000  2,250,000  2,250,000 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 250,000 บำท  

        ต่อเดือน (ดูหมำยเหตุขอ้ 21.3)   
รำยจ่ำยค่ำบริกำร 2,015,880  3,482,850  2,015,880  3,482,850 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ   

        (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 21.1) 
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน 1,121,851  1,488,986  1,121,851  1,488,986 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 
รำยจ่ำยค่ำบริหำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 363,085  -  363,085  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 

        ร้อยละ 1.00 – 1.25 ต่อปีของมูลค่ำสินทรัพย ์
        สุทธิของกองทุน 
บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ำกดั         
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน 5,263,496  2,144,710  5,263,496  2,144,710 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน 119,349,156  66,465,956  119,349,156  66,465,956 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน 104,736,504  42,855,290  104,736,504  42,855,290 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
รำยกำรระหว่ำงบริษทัย่อยและบริษัทร่วม         
ค่ำธรรมเนียมตวัแทนขำยหน่วยลงทุนจ่ำย 288  641  288  641 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 
ค่ำบริกำรจดักำร 599,400  599,400  599,400  599,400 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ  

        66,600 บำทต่อเดือน 
ค่ำนำยหนำ้จ่ำยจำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ -  25,315  -  25,315 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้ผูบ้ริหำร
ส ำคญั ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง “กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั” มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,616,566  1,848,759  1,456,566   976,211 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 177,520  208,821  177,520  171,856 
รวม 1,794,086  2,057,580  1,634,086  1,148,067 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 กนัยำยน  วนัที่ 30 กนัยำยน 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,097,563  5,546,278  3,725,197  2,928,632 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 588,426  626,469  532,560  515,574 
รวม 5,685,989  6,172,747  4,257,757  3,444,206 

21. ภำระผูกพนั  
รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
21.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2552 บริษทัท ำสญัญำกบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั เพื่อใหบ้ริษทั

ดังกล่ำวให้บริกำรบริหำรจดักำร ส ำหรับงำนด้ำนปฏิบัติกำร งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวมถึงกำรพฒันำระบบงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและงำนสนบัสนุนดำ้นเทคนิค งำนดำ้นก ำกบั
ดูแลใหป้ฏิบติัตำมกฎหมำย งำนดำ้นบริหำรบุคคล งำนดำ้นธุรกำรทัว่ไปและงำนบริหำรจดักำรทัว่ไป
ในกิจกำร สัญญำมีอำยุ 1 ปี และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกครำวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญำฝ่ำยใด
ฝ่ำยหน่ึงไดแ้จง้กำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนวนัครบก ำหนดระยะเวลำของสัญญำในแต่ละครำวนั้น โดยบริษทัจะตอ้ง
จ่ำยค่ำตอบแทนเดือนละ 150,000 บำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2557 บริษทัท ำสัญญำเปล่ียนแปลง
ค่ำตอบแทนเป็นเดือนละ 197,500 บำท ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2557 ถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2558 
และให้มีผลบงัคบัอีกต่อไปครำวละ 1 ปี ต่อมำเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2560 บริษทัท ำสัญญำ
เปลี่ยนแปลงค่ำตอบแทนเป็นเดือนละ 60,000 บำท ตั้งแต่วนัที่ 3 กรกฎำคม 2560 ถึงวนัท่ี 
30 มิถุนำยน 2561 และมีผลบงัคบัต่อปีครำวละ 1 ปี ทั้งน้ี บริษทัไดย้กเลิกสัญญำแลว้ ต่อมำเม่ือ
วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 บริษทัท ำสญัญำเปล่ียนแปลงค่ำตอบแทนเป็นเดือนละ 48,000 บำท ตั้งแต่
วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และให้มีผลบงัคบัต่อปีครำวละ 1 ปี เวน้แต่
คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไดแ้จง้กำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงทรำบล่วงหนำ้เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั 
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เมื่อวนัที่ 30 มิถุนำยน 2559 บริษทัท ำสัญญำกบับริษทัหลกัทรัพย  ์เคที ซีมิโก  ้จ ำกดั เพื่อรับ
บริกำรบริหำรจดักำร ส ำหรับงำนปฏิบตัิกำร สัญญำมีอำยุ 1 ปี ตั้งแต่วนัที่ 1 กรกฎำคม 2559 
ส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2560 โดยบริษทัช ำระค่ำตอบแทนเดือนละ 210,000 บำท ต่อมำเมื่อ
วนัที่ 29 กันยำยน 2560 บริษัทท ำสัญญำเปล่ียนแปลงค่ำตอบแทนเป็นเดือนละ 230,000 บำท 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และมีผลบงัคบัต่อปีครำวละ 1 ปี เวน้แต่
คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไดแ้จง้กำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงทรำบล่วงหนำ้เป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 7 วนั อย่ำงไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 บริษทัได้ยกเลิก
สญัญำดงักล่ำวแลว้ 

21.2 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลำคม 2555 บริษัทท ำสัญญำกับ บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดกำรกองทุน อินโนเทค จ ำกัด  
(เดิมช่ือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนรวม โซลำริส จ ำกดั) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยจะเป็น
ผูบ้ริหำรกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญำมีอำยุ 1 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 17 ตุลำคม 2556 และต่อ
สัญญำอตัโนมติัครำวละหน่ึงปี บริษทัตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนในอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำในอตัรำ
ร้อยละ 0.2 ต่อปี ของมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน อย่ำงไรก็ตำมเม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 
2560 บริษทัไดย้กเลิกสญัญำดงักล่ำวแลว้ 

21.3 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภำคม 2556 บริษัทท ำสัญญำกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ  ำกัด ส ำหรับ 
กำรให้บริกำรบทวิเครำะห์กบัลูกคำ้ต่ำงประเทศ สัญญำมีอำย ุ2 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 
และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกครำวละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ำยหน่ึงบอกเลิกสัญญำล่วงหนำ้ โดยบริษทัไดรั้บ
ค่ำบริกำรเดือนละ 250,000 บำท 

21.4 เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2559 บริษัทท ำสัญญำกับ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited เพื่อให้
บริษัทดังกล่ำวท ำหน้ำท่ีเป็นท่ีปรึกษำด้ำนกำรลงทุน  นำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์ และกำรค้ำ
หลกัทรัพย ์ทั้งท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศเมียนมำร์ (Yangon Stock 
Exchange หรือ YSX) และหลักทรัพยน์อกตลำดหลักทรัพย ์(OTC) สัญญำมีอำยุ 2 ปี และสำมำรถ 
ขยำยเวลำออกไปไดต้ำมกำรตกลงของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย โดยท่ีบริษทัตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนในอตัรำ 
ท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

21.5 เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2561 บริษทัท ำสัญญำกบั บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม 
โดยบริษทัร่วมจะเป็นผูบ้ริหำรกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญำมีอำย ุ2 ปี และใหมี้ผลบงัคบัใช้
ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี เวน้แต่บริษทัไดแ้จง้กำรบอกเลิกสัญญำให้ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
บริษทัตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนในอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำในอตัรำร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่ำ
สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 
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รำยกำรกบัคู่สญัญำทำงธุรกิจอ่ืน ๆ  
21.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำม

สัญญำเช่ำระยะยำวส ำหรับอำคำร และอุปกรณ์ส ำนกังำน ซ่ึงจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรใน
อนำคตดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน  31 ธันวำคม   30 กนัยำยน  31 ธันวำคม 
 2561  2560  2561  2560 

ภำยใน 1 ปี 1.2  3.4  0.8  2.3 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  0.3  -  0.2 
รวม 1.2  3.7  0.8  2.5 

22. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิหรือภูมิศำสตร์ 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดเกำ้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน   
 หลกัทรัพย์   จดักำรกองทุน  และอ่ืนๆ  งบกำรเงนิรวม 
รำยไดจ้ำกภำยนอก 12,870  108  16,832  29,810 
รำยไดท้ั้งส้ิน 12,870  108  16,832  29,810 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 12,870  (3,478)  16,832  26,224 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม       14 
รำยไดอ่ื้น       (1,526) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร       (21,046) 
ภำษีเงินได ้– ค่ำใชจ่้ำย       (3,235) 

ก ำไรสุทธิ        431 
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(หน่วย : พนับำท) 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน   
 หลกัทรัพย์   จดักำรกองทุน  และอ่ืนๆ  งบกำรเงนิรวม 
รำยไดจ้ำกภำยนอก 17,904  2,705  (85,385)  (64,776) 
รำยไดท้ั้งส้ิน 17,904  2,705  (85,385)  (64,776) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 17,904  (9,848)  (85,385)  (77,329) 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม       14 
รำยไดอ่ื้น       1,385 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร       (14,971) 
ภำษีเงินได ้– รำยได ้       22,139 

ขำดทุนสุทธิ        (68,762) 

 
(หน่วย : พนับำท) 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน   
 หลกัทรัพย์   จดักำรกองทุน  และอ่ืนๆ  งบกำรเงนิรวม 

รำยไดจ้ำกภำยนอก 30,138  3,022  (42,191)  (9,031) 
รำยไดท้ั้งส้ิน 30,138  3,022  (42,191)  (9,031) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 30,138  (20,428)  (42,191)  (32,481) 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม       43 
รำยไดอ่ื้น       3,224 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร       (59,248) 
ภำษีเงินได ้– รำยได ้       1,328 

ขำดทุนสุทธิ        (87,134) 

 
(หน่วย : พนับำท) 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2560 

   ธุรกจิ  ธุรกจิ   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน   
 หลกัทรัพย์   จดักำรกองทุน  และอ่ืนๆ  งบกำรเงนิรวม 
รำยไดจ้ำกภำยนอก (24,754)  24,059  117,650  116,955 
รำยไดท้ั้งส้ิน (24,754)  24,059  117,650  116,955 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (24,754)  (15,197)  117,650  77,699 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม       43 
รำยไดอ่ื้น       3,011 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร       (62,747) 
ภำษีเงินได ้– ค่ำใชจ่้ำย       (13,764) 

ก ำไรสุทธิ        4,242 
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สินทรัพยข์องส่วนงำนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับำท) 

 ธุรกจิ  ธุรกจิหลกัทรัพย์  ธุรกจิกำรลงทุน  ธุรกจิบริหำร  สินทรัพย์   
 หลกัทรัพย์   จัดกำรกองทุน  และอ่ืนๆ  สินทรัพย์  ที่ไม่ได้ปันส่วน  งบกำรเงนิรวม 
สินทรัพย์ของส่วนงำน            
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 1,361,439  39,466  1,291,053  24,388  452,287  3,168,633 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,355,344  60,067  1,390,129  24,537  382,039  3,212,116 

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

บริษทัไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภทตวัแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ บริษทัตอ้งด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ เม่ือส้ินวนัท ำกำรใด  ๆ
ไม่นอ้ยกวำ่ 25 ลำ้นบำทและไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวำงเป็นประกนั เวน้แต่
เป็นกรณีท่ีบริษทัไดห้ยุดกำรประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภทดงักล่ำว และไดมี้หนังสือแจง้
ควำมประสงคด์งักล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ ให้บริษทั
ด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัท ำกำรใดๆ ตำมท่ีก ำหนดในวรรคแรกแทน 

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

อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัไม่ตอ้งด ำรงเงินกองทุนสภำพ
คล่องสุทธิและส่วนของเจำ้ของตำมเกณฑด์งักล่ำว เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยใ์ห้หยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเป็นกำร
ชัว่ครำว (ดูหมำยเหตุขอ้ 1) 
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ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 บริษทัไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกำรเป็นท่ีปรึกษำ
กำรลงทุน โดยบริษทัตอ้งด ำรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภำพคล่องอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือทั้งสองอยำ่ง
รวมกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กธ.4/2561 เร่ืองกำรด ำรง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุนและท่ีปรึกษำสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

อยำ่งไรกต็ำม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 บริษทัสำมำรถด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องไดสู้งกวำ่เกณฑด์งักล่ำว 

บริษทัย่อย 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กน.20/2552 เร่ือง “กำรด ำรงควำม
เพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดักำร” ก ำหนดให้บริษทัจดักำรกองทุนรวม บริษทัจดักำรกองทุน
ส่วนบุคคล ซ่ึงจดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและบริษทัจดักำรกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงไม่ไดจ้ดักำรกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ ด ำรงส่วนของเจำ้ของไม่ต ่ำกวำ่ 20 ลำ้นบำท 20 ลำ้นบำท และ 10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี ทน.42/2552 เร่ือง “กำรท ำประกนัภยัควำมรับ
ผิดของบริษัทจัดกำรและข้อก ำหนดส ำหรับบริษัทจัดกำรในกำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุน” 
ก ำหนดให้บริษทัจดักำรกองทุนรวม บริษทัจดักำรกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงจดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
และบริษทัจดักำรกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ได้จดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ มีระดับเตือนภยัอยู่ท่ี 
30 ลำ้นบำท 30 ลำ้นบำท และ 15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนใน
ระดบัเตือนภยัไดต้ำมท่ีก ำหนด บริษทัจะตอ้งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อใหมี้ส่วนของเจำ้ของไม่ต ่ำกวำ่ระดบัเตือนภยัดงักล่ำว  

เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2561 คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ออกประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กธ. 3/2561 เร่ืองกำรด ำรงเงินกองทุนของผู ้
ประกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย์
และกำรคำ้หลกัทรัพย ์และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทุน
สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ซ่ึงมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 1 เมษำยน 2561 ประกำศดงักล่ำวก ำหนดให้ บริษทัย่อย
จะตอ้งด ำรงเงินกองทุนสำมส่วนคือ  

1. ส่วนของเงินกองทุนขั้นตน้ ตอ้งด ำรงส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ต ่ำกวำ่ 20 ลำ้นบำท 

2. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมต่อเน่ืองของธุรกิจ ตอ้งด ำรงเงินกองทุน
สภำพคล่องไม่ต ่ำกว่ำมูลค่ำของค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจโดยเฉล่ียในรอบ 
3 เดือนต่อปี  
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3. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมรับผิดจำกกำรปฏิบติังำน ตอ้งไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 0.01 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ หรือสำมำรถใช้มูลค่ำจำกวงเงินคุ้มครองตำม
กรมธรรม ์

ณ วัน ท่ี  30 กันยำยน 2561 บริษัทย่อยสำมำรถด ำรงเงินกองทุนข้ำงต้นเป็นไป ตำมเกณฑ์ ท่ี
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด (ดูหมำยเหตุขอ้ 1) 

24. กำรโอนธุรกจิ 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมำร์จ้ินให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตำมแผนร่วมลงทุนกบัธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกดั (มหำชน) ในกำรพฒันำธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยบริษทัไดรั้บค่ำตอบแทนส ำหรับกำรโอน
ธุรกิจรวมเป็นจ ำนวนเงิน 500 ลำ้นบำท เม่ือส้ินสุดปี 2554 บริษทัรับรู้ค่ำตอบแทนส ำหรับกำรโอนธุรกิจ
ครบทั้ ง 500 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัทร่วมสำมำรถท ำก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและ 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ไดต้ำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ 

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

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่
บริษทัร่วมเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนเงิน 0.01 ลำ้นบำท 

ส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และ 2560 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่
บริษทัร่วมเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนเงิน 0.04 ลำ้นบำท 

ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2561 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้
คงเหลือเป็นจ ำนวนเงิน 148.24 ลำ้นบำท และ 148.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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25. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริษทัและบริษทัย่อยมีกำรวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน โดยตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำว 

   (หน่วย : บำท) 
งบกำรเงนิรวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ/ 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

มูลค่ำยุตธิรรม ล ำดบัช้ันมูลค่ำ
ยุตธิรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และข้อมูลที่ใช้ 
ในกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม    
 2561 2560   

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินลงทุน     
หลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์ 235,626,693 245,972,314 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน – หน่วยลงทุน 1,099,648 - 2 มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value)  

    ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของรอบระยะเวลำรำยงำน 
ตรำสำรหน้ี - หุน้กูภ้ำคเอกชน 191,691,282 27,024,289 2 อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำ 
    สำรหน้ีไทย ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของรอบ 
    ระยะเวลำรำยงำน 
ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 402,140,845 599,810,912 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  
    ในอนำคตประมำณจำกอตัรำดอกเบ้ียล่วงหนำ้ ณ 
    วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์ 38,379,399 4,425,246 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินท ำกำรสุดทำ้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 

   (หน่วย : บำท) 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ/ 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

มูลค่ำยุตธิรรม ล ำดบัช้ันมูลค่ำ
ยุตธิรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และข้อมูลที่ใช้ 
ในกำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 30 กนัยำยน 31 ธันวำคม  

 2561 2560   
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน    
เงินลงทุน     
หลกัทรัพยเ์พ่ือคำ้     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์ 235,626,693 245,972,314 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 

หลกัทรัพยหุ์น้ทุน – หน่วยลงทุน 1,099,648 - 2 มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value)  
    ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตรำสำรหน้ี - หุน้กูภ้ำคเอกชน 191,691,282 27,024,289 2 อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำ 
    สำรหน้ีไทย ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของรอบ 
    ระยะเวลำรำยงำน 
ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 386,966,307 638,866,087 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  
    ในอนำคตประมำณจำกอตัรำดอกเบ้ียล่วงหนำ้ ณ 
    วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย    
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพย ์ 38,379,399 4,425,246 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 
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26. เหตุกำรณ์ทีส่ ำคญั 
เม่ือวนัท่ี 27 กนัยำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้มติยกเลิกมติของท่ีประชุมคณะกรรมกำร
บริษทัเม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 ท่ีเก่ียวกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมถึงเร่ืองอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และได้
มีมติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีแทน 

1) พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำก 941,964,586 บำท เป็น 653,868,463 บำท โดย
วิธีกำรตดัหุน้สำมญัท่ียงัมิไดน้ ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 576,192,246 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  

2) พิจำรณำอนุมติักำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทั จ ำนวนไม่เกิน 346,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ี
ตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำย 1.35 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 467,100,000 บำท เพื่อ
เสนอขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement)  และพิจำรณำอนุมติักำรออกและจดัสรรใบส ำคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4 (ZMICO-W4) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) ในจ ำนวนไม่เกิน 413,434,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ 

27. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
27.1 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 บริษทัไดล้งทุนในเคร่ืองมือทำงกำรเงินของบริษทัแห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน  

2 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐหรือ 66.20 ลำ้นบำท  

27.2 เม่ือวันท่ี 12 ตุลำคม 2561 บริษัทลงทุนร้อยละ 100 ในหุ้นสำมัญบริษัท เอสอี ดิจิทัล จ ำกัด  
ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ย มีทุนจดทะเบียน 25 ลำ้นบำทโดยมีเงินลงทุนจ ำนวน 6.25 ลำ้นบำท 

28. กำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบกำรเงินจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2561 


