
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก้ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกัด ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย  

บริษทัได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกดั เมื่อ

วนัท่ี 8 สิงหาคม 2537 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 

เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2538 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนท่ี ชั้น 18 เลขท่ี 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม 

บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

2. การคา้หลกัทรัพย ์ 

3. การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน  

4. การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 

5. การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เนต  

6. ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

7.  ธุรกิจการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่บริษทั

หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

ในการพฒันาธุรกิจหลักทรัพยร่์วมกัน และบริษัทได้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสืออนุมัติของ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.701/2552 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บอนุญาตให้

ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 

ตามหนังสืออนุมติัของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.474/2554 

ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริษทัไดย้ืน่ขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์

ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยู่แลว้ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์

ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามหนังสือท่ี กลต. บธ. 994/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 โดยเร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 
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นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2560 บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเร่ิมประกอบธุรกิจนายหนา้ซ้ือ

ขายหลกัทรัพย ์ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามหนังสืออนุมติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ี บสช.0004/2560 

และเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเร่ิมประกอบธุรกิจนายหนา้ซ้ือขาย

หลักทรัพย์ ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามหนังสืออนุมัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ท่ี บสช.0002/2561 

ในปัจจุบนัธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

ท่ีไม่เป็นการแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

บริษทัมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1.  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรั้บอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจประเภทการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

2.  บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกัด ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อ

ประกอบธุรกิจประเภทรับซ้ือ รับโอน และรับจา้งบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบันการเงิน 

หรือ สินทรัพย์ของสถาบันการเงินท่ีถูกระงับการดําเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ประกอบการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนถึงหลักประกันของ

สินทรัพยน์ั้นเพื่อนาํไปบริหารพฒันาหรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

3. บริษทั เอสอี ดิจิทัล จาํกัด ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อประกอบ

ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทัล อนัได้แก่การเป็นนายหน้าและผูค้า้สินทรัพยดิ์จิทัล และการเป็นผูใ้ห้บริการ

ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั เม่ือไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีขาดทุนสุทธิ 5.15 ลา้นบาท สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยมีขาดทุนสะสม 177.84 ลา้นบาท  อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัย่อย

สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคล่องได้ตามเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์กําหนด ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อนัดหมายเขา้ตรวจสอบระบบงานและความพร้อมในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัตามแผนธุรกิจ เพื่อการกลบัมาประกอบธุรกิจจดัการกองทุนต่อไป (ดูหมายเหตุขอ้ 23) 
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2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทํารายงานทางการเงินระหว่างกาล 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นในสกุลเงินบาทและตาม

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบัติ

ทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และ

มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์(“กลต.”) ท่ี สธ. 22/2559 ลงวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 เร่ือง “แบบงบการเงินสําหรับบริษทั

หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป 

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงนาํมาแสดง

เปรียบเทียบ ไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสําหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนั ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 

2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 

มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ขอ้มูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยูใ่นงบการเงินประจาํปีที่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน มิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ที่น้ี เน่ืองจากมิไดม้ีการกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ซ่ึงไดมี้การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน

ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

ไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562

ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ 

งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ได้รวมรายการของบริษัท

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั บริษทับริหารสินทรัพย ์ลุมพีนี จาํกดั และบริษทั เอสอี 

ดิจิทลั จาํกดั ส่วนงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ไดร้วมรายการ

ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั และบริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกัด 

ซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทัย่อยทั้งสามแห่ง โดยได้ตดัรายการระหว่างกัน และยอด

คงเหลือท่ีเป็นสาระสาํคญัระหวา่งกนัออกแลว้ 
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งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ยงัไดร้วมส่วนได้

เสียในบริษทัร่วม ซ่ึงไดม้าจากงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั บริษทั เซนติเมนทลั 

(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่

รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ ซ่ึงรวมถึงมาตรฐานรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 15 เร่ืองรายไดจ้ากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยบริษทัและบริษทัย่อยพิจารณารับรู้

รายไดต้ามภาระท่ีส่งมอบ ซ่ึงไม่แตกต่างจากการรับรู้รายไดใ้นงบการเงินปีก่อน มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและ

คาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ และ 

จะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ

ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 

Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง 

รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่าน้ีจะนาํมา

แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดหลกัการสําหรับการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 

การนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้มัน่ใจว่าทั้งทางดา้น

ผูเ้ช่าและผูใ้ห้เช่าได้ให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจแก่ผูใ้ช้งบการเงินในการประเมินผล

กระทบของสัญญาเช่าท่ีมีต่อฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานทางการเงินและกระแสเงินสดของ

กิจการ โดยกิจการต้องพิจารณาเง่ือนไขและข้อกําหนดของสัญญาและข้อเท็จจริงและ

สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเม่ือถือปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี กิจการตอ้ง

ถือปฏิบติัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีอย่างสมํ่าเสมอกบัสัญญาทั้งหมดท่ีมีลกัษณะ

และสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบังบ

การเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร

ของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณในสาระสําคญั

เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะส้ัน และตัว๋เงินระยะส้ัน        

   ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 716,066,358  364,718,370  218,017,929  300,308,119 

หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ * (12,251,191)  (12,273,050)  (12,245,874)  (12,267,733) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 703,815,167  352,445,320  205,772,055  288,040,386 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินในนามบริษทัเพื่อ

ลูกคา้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 12.25 ลา้นบาท และ 

12.27 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัตอ้งส่งคืนเม่ือลูกคา้ทวงถาม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ยงัมียอดเงินลงทุนคงเหลือ

จาํนวน 439 บญัชี ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จาํกัด (ดูหมายเหตุขอ้ 24) ยงัไม่ไดน้ําส่ง

สัญญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โดยลูกคา้ดงักล่าวมีเงินฝาก

เพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 4.42 ลา้นบาท และ 4.44 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหุ้นมูลค่า 123.68 ลา้น

บาท และ 122.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม เม่ือลูกคา้ดงักล่าวไดน้าํส่งสัญญาเปิดบญัชีซ้ือขาย

หลกัทรัพยก์ับบริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกัด แลว้ บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นของลูกคา้รายท่ีนําส่ง

สัญญากลบัไปฝากยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดัต่อไป  
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6. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ 

บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561 

 บาท  บาท 

ลูกหน้ีอ่ืน    

ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินคดี 62,605,839  62,605,839 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 62,605,839  62,605,839 

หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ดูหมายเหตุขอ้ 7) (62,605,839)  (62,605,839) 

รวม -  - 

บริษทัได้จดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์เขา้เกณฑ์การจดัชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เร่ืองการจัดทําบัญชีเก่ียวกับลูกหน้ีด้อยคุณภาพของบริษัท

หลกัทรัพยท่ี์ กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมตามหนังสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 

15 กุมภาพนัธ์ 2544 ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 ลูกหน้ีธุรกิจ  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัย  มูลค่าลูกหน้ีธุรกิจ  ลูกหน้ีธุรกิจ  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัย  มูลค่าลูกหน้ีธุรกิจ 

 หลักทรัพย์และ  จะสูญท่ีตั้ง  หลักทรัพย์และ  หลักทรัพย์และ  จะสูญท่ีตั้ง  หลักทรัพย์และ 

 ดอกเบีย้ค้างรับ  โดยบริษัท  ดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ  ดอกเบีย้ค้างรับ  โดยบริษัท  ดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

มูลหน้ีจดัชั้นปกติ -  -  -  -  -  - 

มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่า            

มาตรฐาน -  -  -  -  -  - 

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

รวม 62,605,839  (62,605,839)  -  62,605,839  (62,605,839)  - 
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มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคา้งรับ) แยกตาม

อายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561 

 บาท  บาท 

มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป 62,605,839  62,605,839 

รวม 62,605,839  62,605,839 

7. ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561 

 บาท  บาท 

ยอดตน้งวด 62,605,839  62,654,566 

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) -  (48,727) 

ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 6) 62,605,839  62,605,839 
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8. เงินลงทุน 

8.1 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2562  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 

 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้        

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 128,924,146  106,589,483  129,776,771  105,247,574 

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หน่วยลงทนุ 380,512  383,705  380,512  382,629 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 517,629,841  418,900,992  334,176,059  236,112,869 

รวม 646,934,499  525,874,180  464,333,342  341,743,072 

หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (16,060,319)  -  (17,590,270)  - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (105,000,000)  -  (105,000,000)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 525,874,180  525,874,180  341,743,072  341,743,072 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 194,007,796  153,050,908  199,809,914  176,569,011 

หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (40,956,888)  -  (23,240,903)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  153,050,908  153,050,908  176,569,011  176,569,011 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด        

เงินฝากสถาบนัการเงิน 23,360,460  23,360,460  23,289,155  23,289,155 

รวมเงินลงทนุท่ีจะถือจนครบกาํหนด 23,360,460  23,360,460  23,289,155  23,289,155 

เงินลงทุนทัว่ไป        

หุ้นสามญั 13,396,323  8,038,744  198,396,323  193,178,152 

หุ้นบุริมสิทธิ 125,000  125,000  125,000  125,000 

รวม 13,521,323  8,163,744  198,521,323  193,303,152 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (5,357,579)  -  (5,218,171)  - 

รวมเงินลงทนุทัว่ไป 8,163,744  8,163,744  193,303,152  193,303,152 

รวมเงินลงทนุ 710,449,292  710,449,292  734,904,390  734,904,390 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2562  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน/  มูลค่า  ราคาทุน/  มูลค่า 

 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้        

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 128,924,146  106,589,483  129,776,771  105,247,574 

หลกัทรัพยหุ์้นทุน – หน่วยลงทนุ 380,512  383,705  380,512  382,629 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 401,505,725  407,776,876  217,935,584  224,872,394 

รวม 530,810,383  514,750,064  348,092,867  330,502,597 

หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (16,060,319)  -  (17,590,270)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้  514,750,064  514,750,064  330,502,597  330,502,597 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย        

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 194,007,796  153,050,908  199,809,914  176,569,011 

หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (40,956,888)  -  (23,240,903)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  153,050,908  153,050,908  176,569,011  176,569,011 

เงินลงทุนทัว่ไป        

หุ้นสามญั 13,396,323  8,038,744  198,396,323  193,178,152 

หุ้นบุริมสิทธิ 125,000  125,000  125,000  125,000 

รวม 13,521,323  8,163,744  198,521,323  193,303,152 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (5,357,579)  -  (5,218,171)  - 

รวมเงินลงทนุทัว่ไป 8,163,744  8,163,744  193,303,152  193,303,152 

รวมเงินลงทนุ 675,964,716  675,964,716  700,374,760  700,374,760 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม 2561 บริษัทได้โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนของหลักทรัพย์หน่ึงจากหลักทรัพย ์

เพื่อคา้เป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขาย เน่ืองจากบริษทัเปล่ียนนโยบายการลงทุนเป็นการถือไวร้ะยะยาวซ่ึงการโอน

เปล่ียนประเภทเงินลงทุนดังกล่าวทาํให้เกิดขาดทุนจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนดังกล่าวจาํนวน 

123.12 ลา้นบาท 
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8.2 เงินลงทุนในเงินฝากสถาบนัการเงินตามอายคุงเหลือของสัญญามีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 23,360,460  -  -  23,360,460 

รวม 23,360,460  -  -  23,360,460 

 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินฝากสถาบนัการเงิน 23,289,155  -  -  23,289,155 

รวม 23,289,155  -  -  23,289,155 

(เงินฝากสถาบนัการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561: ไม่มี) 

8.3 กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาตน้งวด (12,873,149)  3,540,197  (12,873,149)  3,540,197 

เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด        

- จากการปรับปรุงภาษีเงินได ้        

  รอการตดับญัชี 4,627,439  4,103,336  4,627,439  4,103,336 

- จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (23,137,196)  (20,516,682)  (23,137,196)  (20,516,682) 

ยอดคงเหลือปลายงวด (31,382,906)  (12,873,149)  (31,382,906)  (12,873,149) 
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8.4 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2562  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ราคาทุน/  มูลค่า  ค่าเผ่ือ  ราคาทุน/  มูลค่า  ค่าเผ่ือ 

 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  การด้อยค่า  ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  การด้อยค่า 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

หุ้นสามญั 7,808  962  6,846  7,808  962  6,846 

 7,808  962  6,846  7,808  962  6,846 

9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง

จาํนวน 19 ลา้นบาทและบริษทัมีดอกเบ้ียคา้งรับจาํนวน 578,219 บาทและ 343,973 บาท ตามลาํดบั โดย

เงินกู้ยืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี และไม่มีหลกัประกัน เงินกู้ยืมดังกล่าวจะครบกาํหนด

ชาํระในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2562 จาํนวน 9 ลา้นบาทและในวนัท่ี 24 กันยายน 2562 จาํนวน 10 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ

ในประเทศไทย ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย 

 ธุรกิจ หลักทรัพย์ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

  ที่ลงทุน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

   2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561 

   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทร่วม              

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสามญั 2,137.  2,137.  49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,291.3  1,306.6 

บริษทั เซนติเมนทลั  นาํเขา้ ส่งออก             

(ประเทศไทย) จาํกดั จดัจาํหน่ายปลีก             

 และส่งนํ้าหอมและ             

 เคร่ืองสาํอาง หุ้นสามญั 40.0 40.0 34.50 34.50 13.8  13.8  6.0  6.8 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุขภาพ             

 ดา้นธุรกิจโยคะ             

 สตูดิโอ             

 อาหารและโรงแรม หุ้นสามญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  189.2  189.8 

       1,475.7  1,475.7  1,486.5  1,503.2 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วิธีราคาทนุ  วิธีส่วนได้เสีย 

 ธุรกิจ หลักทรัพย์ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

  ที่ลงทุน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

   2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561 

   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทย่อย              

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ ให้บริการจดัการ             

   กองทุน อินโนเทค จาํกดั กองทุนรวม             

 กองทุนส่วนบุคคล             

 และกองทุนสาํรอง             

 เลี้ยงชีพ หุ้นสามญั 225.4 205.4 100.00 100.00 275.8  255.8  50.4  55.5 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ รับซ้ือ รับโอน             

    ลุมพินี จาํกดั และรับจา้งบริหาร             

 สินทรัพยด์อ้ย             

 คุณภาพของ             

 สถาบนัการเงิน หุ้นสามญั       25.0       25.0 100.00 100.00 25.0  25.0  24.2  24.2 

บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั สินทรัพยดิ์จิทลั หุ้นสามญั 475.0 25.0 100.00 100.00  475.0   25.0  467.4  23.8 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       (225.4)  (220.3)            -            - 

       550.4  85.5  542.0  103.5 

บริษัทร่วม              

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสามญั 2,137.8 2,137.8 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,291.3  1,306.6 

บริษทั เซนติเมนทลั นาํเขา้ ส่งออก             

(ประเทศไทย) จาํกดั จดัจาํหน่ายปลีก             

 และส่งนํ้าหอมและ             

 เคร่ืองสาํอาง หุ้นสามญั 40.0 40.0 34.50 34.50 13.8  13.8  6.0  6.8 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุขภาพ             

 ดา้นธุรกิจโยคะ             

 สตูดิโอ             

 อาหารและโรงแรม หุ้นสามญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  189.2  189.8 

       1,475.7  1,475.7  1,486.5  1,503.2 

       2,026.1  1,561.2  2,028.5  1,606.7 
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สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมตามงบการเงินท่ีคูณตามสัดส่วนการถือหุ้นแลว้มีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วันที่  ณ วันที่ 

 31 มีนาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 

 ล้านบาท  ล้านบาท 

 บริษัทหลักทรัพย์  อ่ืนๆ  รวม  บริษัทหลักทรัพย์   อ่ืนๆ  รวม 

 เคที ซีมิโก้ จํากัด      เคที ซีมิโก้ จํากัด     

สินทรัพยร์วม 3,551.2  156.5  3,707.7  3,311.4  146.2  3,457.6 

หน้ีสินรวม (2,426.5)  (117.6)  (2,544.1)  (2,171.4)  (105.7)  (2,277.1) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,124.7  38.9  1,163.6  1,140.0  40.5  1,180.5 

 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันที่ 31 มีนาคม 2562  วันที่ 31 มีนาคม 2561 

 ล้านบาท  ล้านบาท 

 บริษัทหลักทรัพย์  อ่ืนๆ  รวม  บริษัทหลักทรัพย์   อ่ืนๆ  รวม 

 เคที ซีมิโก้ จํากัด      เคที ซีมิโก้ จํากัด     

รายไดร้วม 129.8  44.4  174.2  188.2  39.2  227.4 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (4.6)  (1.3)  (5.9)  7.3  (9.5)  (2.2) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน            

สุทธิสาํหรับงวด (10.7)  -  (10.7)  (9.0)  -  (9.0) 

เมื่อวนัที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญับริษทั 

เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม มูลค่าเงินลงทุน 13.80 ลา้นบาท ประกอบด้วย     

หุ้นสามญัจาํนวน 138,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 46 

ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่าว 

ต่อมาเมื ่อวนั ที ่ 14 ก ันยายน 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทร่วมมีมติอนุมัติเพิ่มทุน 

จดทะเบียนหุ้นสามญัอีกจาํนวน 100,000 หุ้น จากหุ้นสามญัเดิมจาํนวน 300,000 หุ้นเป็นหุ้นสามญัใหม่

จาํนวน 400,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท โดยท่ีบริษทัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว 

ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัลดลงจากเดิมร้อยละ 46.00 เป็นร้อยละ 34.50 ของทุนชาํระแลว้

ของบริษทัร่วมดงักล่าว 

เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญั

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม มูลค่าเงินลงทุน 217.80 ลา้นบาท ประกอบดว้ย                   

หุ้นสามญัจาํนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 

ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่าว 
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เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั ซ่ึง

เป็นบริษทัย่อย มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 80.00 ลา้นบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 125.40 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 205.40 ล้านบาท มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อ

จาํหน่ายให้กับผูถื้อหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 10.35 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 82.80 ล้านบาท เพื่อใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ในเร่ืองการดาํรงความเพียงพอของ

เงินกองทุน และเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าวจาํนวน 82.80 

ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกบัสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัแลว้เม่ือ

วนัท่ี 27 เมษายน 2561 

เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั 

มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั อีกจาํนวน 20.00 ลา้น

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 205.40 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 225.40 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท เพื่อจาํหน่ายให้กับผูถื้อหุ้นเดิมใน

ราคาตามมูลค่า เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสํานกังาน ก.ล.ต. ในเร่ือง

การดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริษทัย่อยไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เมื่อวนัท่ี 

19 ธันวาคม 2561 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนท่ีออกและชําระแล้วกับสํานักงาน

ทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2562  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั มีทุนชาํระแลว้ 225.40 ลา้นบาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามญั 22,540,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาทและวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีทุน

ชาํระแลว้ 205.40 ลา้นบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 20,540,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ10.00 บาท 

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนชาํระ

แลว้ของบริษทัย่อยดงักล่าว 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัย่อย มีทุนชาํระแลว้ 25.00 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 2,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ

10.00 บาท ทั้งน้ี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน

ชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญับริษทั เอสอี 

ดิจิทัล จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย มูลค่าเงินลงทุน 25.00 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เอสอี 

ดิจิทัล จํากัด อีกจํานวน 450.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 25.00 ล้านบาท เป็นทุน 

จดทะเบียน 475.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 4,750,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

100.00 บาท เพื่อจาํหน่ายให้กับผูถื้อหุ้นเดิมในราคาตามมูลค่าที่ตราไว ้เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

โดยบริษทัย่อยไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน

จดทะเบียน และทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบัสาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั มีทุนชําระแล้ว 475.00 ล้านบาท ประกอบด้วย 

หุ้นสามญั 4,750,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาทและวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั เอสอี 

ดิจิทลั จาํกัด มีทุนชําระแล้ว 25.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

100.00 บาท โดย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และวันท่ี  31 ธันวาคม 2561 บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของ 

ทุนชาํระแลว้ของบริษทัย่อยดงักล่าว 

11.  สินทรัพย์อ่ืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 790,442  75,569  746,095  72,868 

เงินปันผลคา้งรับ 278,749  38,304  278,749  38,304 

ค่าประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 542,518  134,900  70,476  134,900 

ค่าบาํรุงรักษาจ่ายล่วงหนา้ 863,953  87,019    -  - 

ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพยจ์่ายล่วงหนา้ 341,631  109,389  341,631  109,389 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 657,448  152,230  488,527  137,480 

เงินมดัจาํอ่ืน 1,166,661  944,035  668,550  596,550 

ภาษีเงินไดร้อรับคนื 12,732,465  12,232,216  2,708,552  2,617,954 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าธรรมเนียมศาลของกองทนุ 16,388,266  14,279,980  -  - 

ท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย        

ค่าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุบริษทัยอ่ยจ่ายล่วงหนา้ -  -  -  20,000,000 

ลูกหน้ีอ่ืน 10,376,758  8,722,734  10,382,631  8,722,734 

อ่ืนๆ 335,812  335,058  332,093  332,092 

รวม 44,474,703  37,111,434  16,017,304  32,762,271 
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12. เงินกู้ยืมอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีเงินกูย้มือ่ืนดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2562 

  ระยะเวลาคงเหลือของหนีท่ี้จะครบกําหนดชําระ 

 อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมอ่ืน           

ตัว๋แลกเงิน 4.00 419,556,252  -  -  419,556,252 

รวมเงินกูยื้มอ่ืน   419,556,252  -  -  419,556,252 
 

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  ระยะเวลาคงเหลือของหนีท่ี้จะครบกําหนดชําระ 

 อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมอ่ืน           

ตัว๋แลกเงิน 4.00 528,062,334  -  -  528,062,334 

รวมเงินกูยื้มอ่ืน   528,062,334  -  -  528,062,334 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มือ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2562  2561 

ยอดยกมาตน้งวด 528,062,334  675,908,797 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

ไดรั้บเงินกูยื้มอ่ืน 385,801,868  456,674,908 

จ่ายคืนเงินกูยื้มอ่ืน (500,000,000)  (440,000,000) 

การเปล่ียนแปลงท่ีมิใช่เงินสด    

ตน้ทุนทางการเงิน 5,692,050  6,667,774 

ยอดคงเหลือปลายงวด 419,556,252  699,251,479 
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13. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 941,964,586 บาท เป็น 653,868,463 บาท โดยวิธีการตดัหุ้น

สามัญท่ียงัมิได้นําออกจาํหน่ายจาํนวน 576,192,246 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงบริษทัได ้

จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 

2) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 653,868,463 บาท เป็น 1,240,302,463 บาท โดยการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 1,172,868,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่

บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 
 

3) อนุมติัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 346,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 1.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 467,100,000 บาท เพื่อเสนอ

ขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement)  ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบแลว้

เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 

4) อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทคร้ังท่ี 4 

(ZMICO-W4) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจํานวน 

ไม่เกิน 413,434,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการจดัสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษใหปั้ดทิ้ง) โดยมีกาํหนดอายไุม่เกิน 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

อตัราการใช้สิทธิใบสาคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได ้2 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 

2.70 บาทต่อหุน้ บริษทัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,240,302,463 บาทและมีทุนท่ีออกและชาํระ

แล้วจํานวน 826,868,463 บ าท และ ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2561 บ ริษัท มีทุ นจดท ะเบียนจํานวน 

1,240,302,463 บาทและมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 653,868,463 บาท 

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คาํนวณดงัน้ี 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561 

 หุ้น  หุ้น 

ยอดยกมา (มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 1,307,736,926  1,307,736,926 

เพิ่มระหวา่งงวด 80,733,334  - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  1,388,470,260  1,307,736,926 
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14. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจดัการกองทุนส่วนบคุคล กองทุนรวม        

และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 97,316  2,437,908  -  - 

อ่ืนๆ 329,861  -  329,861  - 

รวม 427,177  2,437,908  329,861  - 

15. กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 33,504,769  (28,627,785)  33,156,084  (27,276,340) 

รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 1,179,057  7,668,199  2,100,955  7,569,684 

รวม 34,683,826  (20,959,586)  35,257,039  (19,706,656) 

16. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการน้ี เป็นผลประโยชน์ท่ี จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องท่ีจ่ายให้กับ

กรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 

และปี 2561 ของบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีแลว้ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ในงบการเงินรวม บริษทัและบริษทัย่อย

จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการจาํนวน 2.05 ลา้นบาท และ 2.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัจ่าย

ค่าตอบแทนให้กรรมการจาํนวน 1.83 ลา้นบาท และ 2.20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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17. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ        

กองทุนส่วนบคุคลและการจดัการกองทุนรวม 6,164  14,060  -  - 

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 11,430  19,174  -  - 

อ่ืนๆ  320,178  86,635  278,259  - 

รวม 337,772  119,869  278,259  - 

18. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของ        

เงินลงทุนในตราสารทุน 139,407  2,249,648  139,407  2,249,648 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของ        

เงินลงทุนในตราสารหน้ี -  -  -  8,727,278 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของ        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  5,154,797  - 

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

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้- รายได ้ 772,188  9,686,512  774,994  9,689,318 

รวม 772,188  9,686,512  774,994  9,689,318 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงินได ้ 210,026   (51,626,806)  12,541,835  (49,381,296) 

อตัราภาษ ี 20%  20%  20%  20% 

ผลคูณของกาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา        

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ้่าย) (42,005)  10,325,361  (2,508,367)  9,876,259 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางบญัชี        

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

ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (131,463)  (99,178)  (131,463)  (99,178) 

ผลกระทบของขาดทนุทางภาษีสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้        

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  (2,897,717)  -  (1,098,217) 

ผลขาดทนุทางภาษีสะสมใชไ้ป  3,464,178  -  3,464,178  - 

ภาษีเงินได ้- รายได ้ 772,188  9,686,512  774,994  9,689,318 
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20. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั

โดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั ฝ่ายจดัการเห็นว่านโยบายการกาํหนดราคากับบุคคล

ที่เก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ช้ราคาซ่ึงต่อรองกนัอย่างอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 

รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

20.1 ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษัทย่อย         

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 10) -  -  50,362,443   55,517,240 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น -  -  19,000,000  19,000,000 

ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  578,219  343,973 

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  2,670  - 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 10) -  -  25,000,000  25,000,000 

บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 10) -  -  475,000,000  25,000,000 

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  3,203  - 

บริษัทร่วม        

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้10) 1,291,249,284  1,306,638,315  1,244,095,520  1,244,095,520 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี – ตัว๋แลกเงิน 199,658,120  -  199,658,120  - 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหารโดยบริษทัร่วม 98,586,286  97,570,267  98,586,286  97,570,267 

เงินฝากเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 4,872,034  4,991,795  4,872,034  4,991,795 

ลูกหน้ีอ่ืน 143,382  -  143,382  - 

ค่าบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคลคา้งจ่าย 93,108  95,199  93,108  95,199 

เจา้หน้ีอ่ืน 352,614  181,614  352,614  181,614 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 6,039,728  6,800,642  13,800,000  13,800,000 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 38,142,534  52,230,513  38,142,534  52,230,513 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 189,231,176  189,767,845  217,800,000  217,800,000 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        

บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน        

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)        

เงินลงทุนในหุ้นสามญั 106,292,470  107,755,140  106,292,470  107,755,140 

20.2 รายการค้ากับบุคคลที่ เก่ียวข้องกันและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม  

 2562  2561  2562  2561  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัทย่อย          

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั         

ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน -  -  -  1,994,521 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ลงทุนในตัว๋แลกเงิน -  -  -  80,000,000 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน -  -  -  80,000,000 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืมระยะส้ัน -  -                          234,247  - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี 

รายไดค้่าบริการจดัการ -  -  860,000  - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        430,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ขอ้ 20.3.5) 

รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ี -  -  146,250  - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        73,125 บาทต่อเดือน 

รายไดอ่ื้น -  -  2,670  - ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 

         

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั         

รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ี -  -                            37,260  66,150 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

        22,050 บาทต่อเดือนและ 7,605 บาทต่อเดือน 

        ตั้งแตว่นัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นตน้ไป 

บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั         

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืมระยะส้ัน -  -  801,370  - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี 

         

รายไดค้่าบริการจดัการ -  -  940,000  - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        470,000 บาทต่อเดือน  (ดูหมายเหตุ ขอ้ 20.3.6) 

รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ี -  -  160,290  - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

        80,145 บาทต่อเดือน 

รายไดอ่ื้น -  -  3,203  - ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม  

 2562  2561  2562  2561  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัทร่วม         

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั         

ค่าบริการงานวิจยั 750,000  750,000  750,000  750,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 250,000 บาท  

        ต่อเดือน (ดูหมายเหตขุอ้ 20.3.2)   

รายจ่ายค่าบริการ 154,080  930,900  154,080  930,900 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา   

        (ดูหมายเหตุ ขอ้ 20.3.1) 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน 533,738  345,295  533,738  345,295 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายจ่ายค่าบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคล 269,428  -  269,428  - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        ร้อยละ 1.00 – 1.25 ต่อปีของมูลค่าสินทรัพย ์

        สุทธิของกองทุน 

ลงทุนในตัว๋แลกเงิน 199,658,120  -  199,658,120  - ตามมูลค่าเงินลงทุน 

         

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั         

ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน 2,036,016  2,112,942  2,036,016  2,112,942 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ลงทุนในตัว๋แลกเงิน 23,825,065  37,898,247  23,825,065  37,898,247 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน 37,913,044  37,887,058  37,913,044  37,887,058 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

         

รายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม         

ค่าบริการจดัการ 252,600  199,800  252,600  199,800 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั ตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั” 

มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,052,088  1,851,341  1,246,088  996,066 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 289,088  177,519  221,593  177,519 

รวม 2,341,176  2,028,860  1,467,681  1,173,585 
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20.3 สัญญาท่ีสาํคญักับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 

20.3.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษัททําสัญญากับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด 

เพื่อให้บริษัทดังกล่าวให้บริการบริหารจัดการ สําหรับงานด้านปฏิบัติการ งานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงาน

สนบัสนุนดา้นเทคนิค งานดา้นกาํกบัดูแลให้ปฏิบติัตามกฎหมาย งานดา้นบริหารบุคคล 

งานดา้นธุรการทัว่ไปและงานบริหารจดัการทัว่ไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มี

ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี โดยบริษทัจะตอ้งจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 

ต่อมาตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัทาํสัญญาเปล่ียนแปลง

ค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 60,000 บาท และเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 บริษัททําสัญญา

เปล่ียนแปลงค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 48,000 บาท ตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2562 โดยใหมี้ผลบงัคบัต่อปีคราวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้

การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 

30 วนั 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อรับ

บริการบริหารจดัการ สําหรับงานปฏิบติัการ สัญญามีอายุ 1 ปี โดยบริษทัชาํระค่าตอบแทน

เดือนละ 210,000 บาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 กันยายน 2560 บริษัททําสัญญาเปล่ียนแปลง

ค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 230,000 บาท ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

และมีผลบังคับต่อปีคราวละ 1 ปี เว้นแต่คู ่ส ัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอก 

เลิกสัญญาให้คู ่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่า 7 วนั 

อยา่งไรก็ตามเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดย้กเลิกสัญญาดงักล่าวแลว้ 

20.3.2 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั สําหรับ

การให้บ ริการบทวิเคราะห์กับลูกค้าต่างประเทศ สัญญามีอายุ 2 ปี  ส้ินสุดวัน ท่ี  

30 เมษายน 2558 และใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญา

ล่วงหนา้ โดยบริษทัไดรั้บค่าบริการเดือนละ 250,000 บาท 

20.3.3 เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2559 บริษัททําสัญญากับ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited 

เพื่อให้บริษทัดงักล่าวทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาดา้นการลงทุน นายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์และ

การคา้หลกัทรัพย ์ทั้ งท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศเมียนมาร์ 

(Yangon Stock Exchange หรือ YSX) และหลกัทรัพยน์อกตลาดหลกัทรัพย ์(OTC) สัญญามีอาย ุ

2 ปี และสามารถขยายเวลาออกไปไดต้ามการตกลงของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย โดยท่ีบริษทัตอ้ง

จ่ายค่าตอบแทนในอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
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20.3.4 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 บริษทัทาํสัญญากบั บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จาํกัด ซ่ึง

เป็นบริษทัร่วม โดยบริษทัร่วมจะเป็นผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญามี

อายุ 2 ปี และให้มีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่บริษทัได้แจง้การบอกเลิก

สัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษร บริษทัต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราท่ี 

ตกลงกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ

กองทุน 

20.3.5 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค 

จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเพื่อให้บริการงานด้านกาํกับดูแลและตรวจสอบภายใน งานด้าน

บริหารความเส่ียง และงานดา้นบญัชี โดยบริษทัจะไดรั้บค่าบริการเดือนละ 430,000 บาท 

สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2563 และให้มีผล

บงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้

คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกว่า 120 วนั 

20.3.6 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัทาํสัญญากับบริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยเพื่อให้บริการงานดา้นกาํกบัดูแลและตรวจสอบภายใน งานดา้นบริหารความเส่ียง งานดา้น

บญัชีและงานดา้นธุรการบริษทั โดยบริษทัจะไดรั้บค่าบริการเดือนละ 470,000 บาท สัญญามี

อายุ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2563 และให้มีผลบงัคบัใช้

ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญา

อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 

21. ภาระผูกพนักบักจิการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า

ระยะยาวสําหรับอาคาร อุปกรณ์สํานักงานและรถยนต์ ซ่ึงจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต

ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม   31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

ภายใน 1 ปี 5.1  0.3  4.4  0.2 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 9.6  -  8.0  - 

รวม 14.7  0.3  12.4  0.2 
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22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิหรือภูมิศาสตร์ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย : พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

   ธุรกิจ  ธุรกิจ   

 ธุรกิจ  หลักทรัพย์  การลงทุน   

 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืนๆ  งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก (4,643)  97  33,577  29,031 

รายไดท้ั้งส้ิน (4,643)  97  33,577  29,031 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (4,643)  (5,640)  33,577  23,294 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม       14 

รายไดอ่ื้น       1,142 

ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร       (24,240) 

ภาษีเงินได ้- รายได ้       772 

กาํไรสุทธิ        982 

(หน่วย : พนับาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

   ธุรกิจ  ธุรกิจ   

 ธุรกิจ  หลักทรัพย์  การลงทุน   

 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืนๆ  งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 7,257  2,438  (32,702)  (23,007) 

รายไดท้ั้งส้ิน 7,257  2,438  (32,702)  (23,007) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 7,257  (9,442)  (32,702)  (34,887) 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม       14 

รายไดอ่ื้น       1,517 

ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร       (18,271) 

ภาษีเงินได ้– รายได ้       9,687 

ขาดทนุสุทธิ        (41,940) 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 ธุรกิจ  ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจการลงทุน  ธุรกิจบริหาร  สินทรัพย์   

 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืนๆ  สินทรัพย์  ท่ีไม่ได้ปันส่วน  งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน            

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

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

23. การบริหารความเส่ียง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่ง 

บริษทั 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 32/2560 เร่ือง “การดาํรงเงินกองทุน

สภาพคล่องสุทธิ” กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์าํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการ

ใดๆ ไม่นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาท และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ 

ไม่นอ้ยกวา่ 25 ลา้นบาทและไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั เวน้แต่

เป็นกรณีท่ีบริษทัได้หยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทดงักล่าว และได้มีหนังสือแจ้ง

ความประสงค์ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ให้บริษทั

ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ ตามท่ีกาํหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 

นอกจากน้ี ตามขอ้บงัคบัสมาชิกของสํานักหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สํานกัหักบญัชี”) หมวด 300 

“สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของสมาชิกสามญั” กาํหนดให้สมาชิกสามญัตอ้งมีส่วนของเจา้ของไม่น้อย

กวา่ 500 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกท่ีทาํธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพนัธ ์

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่อง

สุทธิและส่วนของเจา้ของตามเกณฑด์งักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา ซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว 

(ดูหมายเหตุขอ้ 1) 

ตั้ งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น 

ท่ีปรึกษาการลงทุน โดยบริษทัตอ้งดาํรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภาพคล่องอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้ง

สองอย่างรวมกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กธ.4/2561 เร่ืองการ

ดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนและท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัสามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดสู้งกวา่เกณฑด์งักล่าว 



 
- 29 -  

 

บริษทัย่อย 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กน.20/2552 เร่ือง “การดาํรงความ

เพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดัการ” กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุน

ส่วนบุคคล ซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดัการ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ ดาํรงส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากว่า 20 ลา้นบาท 20 ล้านบาท และ 10 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทน.42/2552 เร่ือง “การ

ทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการและข้อกําหนดสําหรับบริษัทจัดการในการดํารงความ

เพียงพอของเงินกองทุน” กาํหนดใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงจดัการ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ มี

ระดับเตือนภยัอยู่ท่ี 30 ลา้นบาท 30 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถ

ดาํรงเงินกองทุนในระดับเตือนภยัไดต้ามท่ีกาํหนด บริษทัจะตอ้งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อให้มีส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากว่าระดับ

เตือนภยัดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กธ. 3/2561 เร่ืองการดํารงเงินกองทุนของ 

ผูป้ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขาย

หลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ

เงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 1 เมษายน 2561 ประกาศดงักล่าวกาํหนดให้ บริษทั

ยอ่ยจะตอ้งดาํรงเงินกองทุนสามส่วนคือ  

1. ส่วนของเงินกองทุนขั้นตน้ ตอ้งดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ตํ่ากวา่ 20 ลา้นบาท 

2. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่อง

ไม่ตํ่ากวา่มูลค่าของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจโดยเฉล่ียในรอบ 3 เดือนต่อปี  

3. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบัติงาน ตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 

0.01 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หรือสามารถใชมู้ลค่าจากวงเงินคุม้ครองตามกรมธรรม ์

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัย่อยสามารถดาํรงเงินกองทุนขา้งตน้เป็นไป ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 
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24. การโอนธุรกจิ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่

บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกบัธนาคารกรุงไทย 

จาํกัด (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกัน โดยบริษทัได้รับค่าตอบแทนสําหรับการโอน

ธุรกิจรวมเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท เม่ือส้ินสุดปี 2554 บริษทัรับรู้ค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุรกิจ

ครบทั้ ง 500 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทร่วมสามารถทํากําไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี  ค่าเส่ือมราคาและ 

ค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

บริษัทรับรู้กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นของ

บุคคลภายนอกในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” 

ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่าวเป็นรายได้ เม่ือบริษทั 

มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง และเม่ือบริษทัร่วมคาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขายสินทรัพย ์

ท่ีรับโอนจากบริษทัออกไปใหก้บับุคคลภายนอก  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่

บริษทัร่วมเพิ่มเติมเป็นจาํนวนเงิน 0.01 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้

คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 148.21 ลา้นบาท และ 148.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

25. การวัดมูลค่ายุติธรรม 

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการของบริษทัและบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานโดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว 
 

   (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน/ มูลค่ายุติธรรม ลําดับช้ันมูลค่า  

หน้ีสินทางการเงิน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  ยุติธรรม ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

 2562 2561   

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินลงทุน     

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 106,589,483 105,247,574 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

หลกัทรัพยหุ์้นทุน – หน่วยลงทุน 383,705 382,629 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value)  

    ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 418,900,992 236,112,869 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  

    ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ ณ 

    วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย     

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 153,050,908 176,569,011 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
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   (หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ทางการเงิน/   ลําดับช้ันมูลค่า  

หน้ีสินทางการเงิน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม ยุติธรรม  

 2562 2561   

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินลงทุน     

หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 106,589,483 105,247,574 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

หลกัทรัพยหุ์้นทุน – หน่วยลงทุน 383,705 382,629 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value)  

    ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 407,776,876 224,872,394 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  

    ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ ณ 

    วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย     

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 153,050,908 176,569,011 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

26. คดีฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 บุคคลภายนอกรายหน่ึงฟ้องร้องคดีต่อบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึง 

ในมูลละเมิดจากการให้บริการทางการเงินประเภทหน่ึง โดยคดีอยู่ระหว่างนัดยื่นคาํให้การต่อศาล ทั้งน้ี  

ฝ่ายบริหารและทนายความของบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ บริษทัมีหลกัฐานท่ีจะหกัลา้งขอ้กล่าวหาได ้

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

27.1 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2562 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญับริษทั คริสตลั ซิลด ์โปรเฟสชัน่นอล 

คาร์ โคท้ต้ิง จาํกดั จาํนวน 32,750 หุ้น มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 37.80 ลา้นบาท 

27.2 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน(ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื่อ

วนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัน้ีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี

นายจา้งเลิกจา้งสําหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิไดร้ับค่าชดเชย 

ไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ

สําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ทั้งน้ี บริษทัไดบ้นัทึกผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แลว้ 

28. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 
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