บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”
1.

ข้ อมูลทั่วไปและการดําเนินงานของบริษัท
บริ ษ ทั หลักทรั พย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษ ทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษ ทั ได้จดทะเบี ย นแปลงสภาพเป็ นบริ ษ ทั มหาชน จํา กัด ตามกฎหมายว่า ด้วยบริ ษ ทั มหาชนจํา กัด
เมื ่ อ วัน ที ่ 8 สิ ง หาคม 2537 และได้เข้า เป็ นบริ ษ ทั จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย
(“ตลท.”) เมื่ อวันที่ 17 มี นาคม 2538 และมี ที่อยู่จดทะเบี ยนที่ ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิ เบอร์ ต้ ีสแควร์
ถนนสี ลม บางรัก กรุ งเทพฯ 10500
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์
การเป็ นที่ปรึ กษาทางการลงทุน
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
การซื้อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเตอร์เนต
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษ ทั ได้โอนธุ รกิ จและลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์ประเภทบัญชี มาร์ จ้ินให้แก่ บริ ษ ทั
หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ในการพัฒนาธุ รกิ จหลักทรั พย์ร่วมกันและบริ ษ ทั ได้หยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์และธุ รกิ จสั ญญาซื้ อขาย
ล่ วงหน้ าเป็ นการชั่วคราว ตั้งแต่ วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสื ออนุ ม ัติ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.701/2552 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้
ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์และธุ รกิ จสั ญญาซื้ อขายล่วงหน้าไปจนถึ งวันที่ 30 เมษายน 2556
ตามหนังสื ออนุ มตั ิ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.474/2554
ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริ ษทั ได้ยนื่ ขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนตามใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ ปรึ กษาการลงทุนตามหนังสื อที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่ มประกอบธุ รกิจนายหน้าซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามหนังสื ออนุ มตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0004/2560
และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่ มประกอบธุรกิจนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรั พย์ ไปจนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามหนังสื ออนุ ม ัติของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0002/2561
ในปั จจุบนั ธุ รกรรมส่ วนใหญ่เป็ นการประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการลงทุนและอาจมีการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ที่ไม่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยดังนี้
1. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด ประกอบกิจการในประเทศไทย บริ ษทั มี วตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อประกอบธุ รกิ จประเภทรั บซื้ อ รั บโอน และรับจ้างบริ หาร สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบัน
การเงิ น หรื อ สิ น ทรั พ ย์ข องสถาบัน การเงิ น ที่ ถู ก ระงับ การดําเนิ น กิ จ การ เลิ ก หรื อ ถู ก เพิ ก ถอน
ใบอนุ ญ าตประกอบการธนาคารพาณิ ช ย์ ธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ เครดิ ต ฟองซิ เอร์ ตลอดจนถึ ง
หลักประกันของสิ นทรัพย์น้ นั เพื่อนําไปบริ หารพัฒนาหรื อจําหน่ายจ่ายโอนต่อไป
3. บริ ษ ทั เอสอี ดิ จิท ัล จํากัด ประกอบกิ จการในประเทศไทย บริ ษทั มี วตั ถุประสงค์หลักเพื่ อประกอบ
ธุ รกิ จสิ นทรั พย์ดิจิท ัล อันได้แก่การเป็ นนายหน้าและผูค้ า้ สิ นทรัพย์ดิจิท ัล และการเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ได้รับความเห็ นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีขาดทุนสุ ทธิ 6.94 ล้านบาท สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 บริ ษ ัท ย่ อ ยมี ข าดทุ น สะสม 64.13 ล้า นบาท อย่ า งไรก็ ต าม ณ วัน ที่
30 กัน ยายน 2562 บริ ษทั ย่อยสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนสภาพคล่องได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และเมื่อวัน ที่ 23 สิ ง หาคม 2562 บริ ษ ทั
ย่อ ยได้รับ อนุ ญ าตจากสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ใ ห้ก ลับ มา
ประกอบธุ รกิจจัดการกองทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 24)
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2.

หลักเกณฑ์ ในการจัดทํารายงานทางการเงินระหว่ างกาล
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนี้ ได้จดั ทําขึ้นในสกุลเงินบาทและตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง “การรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล” และวิธีปฏิ บตั ิ
ทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นแบบย่อ และ
มี การเปิ ดเผยข้อมู ลเพิ่ มเติ มตามประกาศของสํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“กลต.”) ที่ สธ. 22/2559 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เรื่ อง “แบบงบการเงินสําหรับบริ ษทั
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)” ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้นไป
2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ ง
นํามาแสดงเปรี ยบเทียบ ได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว
2.3 ผลการดําเนิ นงานซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2562 มิใช่เครื่ องบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดําเนินงานเต็มปี
2.4 ข้อมูล บางประการซึ่ ง ควรจะแสดงอยูใ่ นงบการเงิน ประจําปี ที ่ไ ด้จดั ทําขึ้ น ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มิได้นาํ มาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่ องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ดัง กล่า วในงบการเงิน ระหว่า งกาล ดัง นั้น งบการเงิน ระหว่า งกาลสํา หรับ งวดสามเดือ นและ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว
2.5 รายการบัญ ชี ระหว่างบริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อ ยที่ มี ส าระสํ าคัญ ได้ถูก ตัดบัญ ชี ออกจากงบการเงิ น
ระหว่างกาลรวมนี้ แล้ว งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2562 ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือน
และงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้สอบทานแล้วดังต่อไปนี้
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ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
ณ วันที่
30
กันยายน

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนอินโนเทค จํากัด
บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์
ลุมพินี จํากัด
บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด

ณ วันที่
31
ธันวาคม

อัตราร้อยละของสินทรัพย์
ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม

อัตราร้อยละของรายได้
ที่รวมอยู่ในรายได้รวม

ณ วันที่
30
กันยายน

สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน

ณ วันที่
31
ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

2562

2561

ร้อยละ
100

ร้อยละ
2

ร้อยละ
3

ร้อยละ
2

ร้อยละ
(7)

จัดการกองทุน

ไทย

ร้อยละ
100

รับซื้อ รับโอนและรับจ้าง
บริ หารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ของสถาบันการเงิน
สินทรัพย์ดิจิทลั

ไทย

100

100

1

1

-

-

ไทย

100

100

16

1

2

-

2.6 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสําหรับรอบ
บัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างงวด บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บ ปรุ งถ้อยคําและคําศัพ ท์ การตีค วามและการให้แนวปฏิ บ ัติ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับใหม่ ซึ่ งประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว และจะมี ผล
บังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
ดังนี้
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มาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานกลุ่ ม ดัง กล่ า วข้า งต้น กําหนดหลัก การเกี่ ย วกับ การจัด ประเภทและการวัด มู ล ค่ า
เครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจการ (Business
Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ
ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ น และหลัก การเกี่ ยวกับ การบัญ ชี ป้ อ งกัน ความเสี่ ย ง
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี้ จะนํามา
แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินเมื่อมีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กําหนดหลักการสําหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบตั ิ
ในงบการเงินทั้งทางด้านผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ นาํ มาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับ เรื่ องสั ญ ญาเช่ าเมื่ อมี ผลบั งคับ ใช้ ได้ แ ก่ มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อ ง สั ญ ญาเช่ า
การตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 15 เรื่ อง สั ญ ญาเช่ าดําเนิ น งาน - สิ่ งจู งใจที่ ให้แก่ ผูเ้ ช่ า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย และการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 4 เรื่ อ ง การประเมิ น ว่า
ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
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สําหรับการบัญชี ทางด้านผูเ้ ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็ นสาระสําคัญ โดยยกเลิกการแยกประเภทระหว่างสัญญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาเช่าการเงิน
ภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และกําหนดให้ผูเ้ ช่ารับรู ้รายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และ
หนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลสําหรับสัญญาเช่าทั้งหมด ยกเว้นสัญญาเช่าระยะ
สั้นและสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า อย่างไรก็ตาม การบัญชีสําหรับผูใ้ ห้เช่ายังคงต้อง
จัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าการเงินโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2562)
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตี ความมาตรฐานการบัญชี และการ
ตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น (ปรั บปรุ ง 2562) จํานวน 46 ฉบับ ได้ประกาศในราช
กิจจานุ เบกษาแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักการที่เป็ นสาระสําคัญ
ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2563 เป็ นต้นไป
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องมาเริ่ มถือปฏิบตั ิกบั งบ
การเงินของกลุ่มบริ ษทั เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดยผูบ้ ริ หาร
ของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ในงวดที่จะเริ่ มถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณในสาระสําคัญ
เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้น
ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า *
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

405,095,287 364,718,370 222,130,674 300,308,119
(12,217,580) (12,273,050) (12,124,181) (12,267,733)
392,877,707 352,445,320 210,006,493 288,040,386

(* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ เงิ นฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าไม่ตอ้ งแสดงเป็ น
สินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มี เงิ นฝากสถาบันการเงินในนามบริ ษ ทั
เพื่ อลูก ค้าในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมจํานวน 12.22 ล้านบาท และ 12.27 ล้านบาท ตามลําดับ และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการจํานวน 12.12 ล้านบาท และ 12.27 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั
ต้องส่ งคืนเมื่อลูกค้าทวงถาม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ที่ยงั มียอดเงินลงทุนคงเหลือ
จํานวน 427 บัญชี และ 439 บัญชี ตามลําดับ ที่โอนไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 25)
ยังไม่ไ ด้นําส่ งสั ญญาเปิ ดบัญชี ซ้ื อขายหลักทรั พย์ให้ แก่ บริ ษ ทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิ โก้ จํากัด โดยลูกค้า
ดังกล่าวมีเงินฝากเพื่อซื้ อขายหลักทรัพย์จาํ นวน 4.30 ล้านบาท และ 4.44 ล้านบาท ตามลําดับ และหุ ้นมูลค่า
107.11 ล้านบาท และ 122.17 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่ อลูกค้าดังกล่าวได้นําส่ งสัญญาเปิ ด
บัญชีซ้ื อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด แล้ว บริ ษทั จะโอนทรัพย์สินของลูกค้า
รายที่นาํ ส่ งสัญญากลับไปฝากยังบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัดต่อไป
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6.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์
บริ ษทั มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินคดี
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (ดูหมายเหตุขอ้ 7)
รวม

46,548,314
46,548,314
(46,548,314)
-

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

บริ ษทั ได้จดั ชั้นลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ เรื่ องการจัดทําบัญ ชี เกี่ ย วกับ ลู ก หนี้ ด้อ ยคุ ณ ภาพของบริ ษ ัท
หลักทรัพย์ที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2543 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสื อที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่
15 กุมภาพันธ์ 2544 ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่า
มาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์
และดอกเบีย้ ค้างรับ

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสู ญที่ต้ัง
โดยบริษัท

-

-

บาท

46,548,314
46,548,314

บาท

(46,548,314)
(46,548,314)

มูลค่าลูกหนี้ธุรกิจ
ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และ
หลักทรัพย์
ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุ ทธิ และดอกเบีย้ ค้างรับ

บาท
-

บาท
-

62,605,839
62,605,839

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสู ญที่ต้ัง
โดยบริษัท

มูลค่าลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และ
ดอกเบีย้ ค้างรับ - สุ ทธิ

-

-

บาท

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

บาท

-
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มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน และมูลหนี้จดั ชั้นสงสัย (ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ) แยกตาม
อายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้

มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป
รวม
7.

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
46,548,314 62,605,839
46,548,314 62,605,839

ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ

ยอดต้นงวด
โอนกลับหนี้สงสัยจะสู ญ
ยอดปลายงวด (ดูหมายเหตุขอ้ 6)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
62,605,839 62,654,566
(16,057,525)
(48,727)
46,548,314 62,605,839
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8.

เงินลงทุน
8.1 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนได้ดงั ต่อไปนี้

หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้ - หุ้นกูภ้ าคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุน

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
135,116,394
301,582,009
3,195,550
224,470,016
664,363,969
(20,483,471)
(90,633,799)
553,246,699

108,176,490 129,776,771
302,937,080
380,512
3,195,550
138,937,579 334,176,059
553,246,699 464,333,342
(17,590,270)
(105,000,000)
553,246,699 341,743,072

105,247,574
382,629
236,112,869
341,743,072
341,743,072

173,715,566
(33,950,090)
139,765,476

139,765,476
139,765,476

199,809,914
(23,240,903)
176,569,011

176,569,011
176,569,011

23,450,488
23,450,488

23,450,488
23,450,488

23,289,155
23,289,155

23,289,155
23,289,155

51,607,203
125,000
51,732,203
(5,717,565)
46,014,638
762,477,301

45,889,638
125,000
46,014,638
46,014,638
762,477,301

198,396,323
125,000
198,521,323
(5,218,171)
193,303,152
734,904,390

193,178,152
125,000
193,303,152
193,303,152
734,904,390
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หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
หลักทรัพย์หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
บาท
บาท
บาท
บาท
135,116,394
1,582,009
133,836,217
270,534,620
(21,828,937)
248,705,683

108,176,490
1,591,614
138,937,579
248,705,683
248,705,683

129,776,771
380,512
217,935,584
348,092,867
(17,590,270)
330,502,597

105,247,574
382,629
224,872,394
330,502,597
330,502,597

173,715,566
(33,950,090)
139,765,476

139,765,476
139,765,476

199,809,914
(23,240,903)
176,569,011

176,569,011
176,569,011

51,607,203
125,000
51,732,203
(5,717,565)
46,014,638
434,485,797

45,889,638
125,000
46,014,638
46,014,638
434,485,797

198,396,323
125,000
198,521,323
(5,218,171)
193,303,152
700,374,760

193,178,152
125,000
193,303,152
193,303,152
700,374,760

เมื่ อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 บริ ษ ัทได้โอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุ นของหลักทรั พย์หนึ่ งจากหลักทรั พย์
เพื่อค้าเป็ นหลักทรัพย์เผื่ อขาย เนื่ องจากบริ ษ ทั เปลี่ ยนนโยบายการลงทุ นเป็ นการถื อไว้ระยะยาวซึ่ งการโอน
เปลี่ ยนประเภทเงินลงทุนดังกล่าวทําให้เกิ ดขาดทุ นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุ นดังกล่ าวจํานวน
123.12 ล้านบาท
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8.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินตามอายุคงเหลือของสัญญามีดงั นี้

เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

เงินฝากสถาบันการเงิน
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

ไม่ เกิน 1 ปี
บาท
23,450,488
23,450,488

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
บาท
บาท
-

รวม
บาท
23,450,488
23,450,488

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
บาท
บาท
-

รวม
บาท
23,289,155
23,289,155

(เงินฝากสถาบันการเงินในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561: ไม่มี)
8.3 กําไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่รับรู ้ในส่ วนของเจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการปรับปรุ งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
(12,873,149)
3,540,197

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท
(12,873,149)
3,540,197

3,226,080
(16,130,398)
(25,777,467)

3,226,080
(16,130,398)
(25,777,467)

4,103,336
(20,516,682)
(12,873,149)

4,103,336
(20,516,682)
(12,873,149)

8.4 บริ ษทั มีเงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานดังนี้

หุ้นสามัญ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/
มูลค่า
ค่าเผื่อ
ราคาทุน/
มูลค่า
ค่าเผื่อ
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การด้ อยค่า ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
การด้ อยค่า
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
7,808
1,036
6,772
7,808
962
6,846
7,808
1,036
6,772
7,808
962
6,846
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9.

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้ นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษ ัท มี เงิ นให้ กู้ยืม ระยะสั้น แก่ บ ริ ษ ทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นเงิ น ให้ กู้ยืม แบบไม่ มี ห ลัก ประกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

เงินให้กยู้ ืม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
อัตราดอกเบีย้
วันเริ่มสัญญา
วันครบกําหนด
เงินต้ น
ดอกเบีย้ ค้างรับ
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
5.00
24 กันยายน 2562 16 กรกฎาคม 2563
19,000,000
18,169
19,000,000
18,169

รวม
บาท
19,018,169
19,018,169

เงินให้กยู้ ืม *
เงินให้กยู้ ืม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
อัตราดอกเบีย้
วันเริ่มสัญญา
วันครบกําหนด
เงินต้ น
ดอกเบีย้ ค้างรับ
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
5.00
16 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2562
9,000,000
208,356
5.00
24 กันยายน 2561 24 กันยายน 2562
10,000,000
135,617
19,000,000
343,973

รวม
บาท
9,208,356
10,135,617
19,343,973

* ต่อมาบริ ษทั ได้ตกลงแก้ไขสัญญากูย้ ืมเงินจํานวน 9 ล้านบาท โดยขยายวันครบกําหนดชําระเงินกู้ยืมจาก
วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ไปเป็ นวันที่ 24 กันยายน 2562
10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดังนี้
ชื่ อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

งบการเงินรวม
ประเภท
ทุนชําระแล้ว
สิทธิการออกเสียง
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
ล้านบาท ล้านบาท ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ
บริ ษทั เซนติเมนทัล
นําเข้า ส่งออก
(ประเทศไทย) จํากัด
จัดจําหน่ายปลีก
และส่งนํ้าหอมและ
เครื่ องสําอาง
หุน้ สามัญ
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
ธุรกิจด้านสุขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม หุน้ สามัญ

2,137.

2,137. 49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,280.0

1,306.6

40.0

40.0 34.50

34.50

13.8

13.8

4.3

6.8

60.0

60.0 30.00

30.00

217.8
1,475.7

217.8
1,475.7

195.8
1,480.1

189.8
1,503.2

- 14 ชื่ อบริษัท

บริษัทย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน อินโนเทค จํากัด

บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์
ลุมพินี จํากัด

บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

ประเภท
ธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภท
ทุนชําระแล้ว
สิทธิการออกเสียง
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
2562
2561
2562
2561
ล้านบาท ล้านบาท
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ให้บริ การจัดการ
กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคล
และกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
หุ้นสามัญ
รับซื้อ รับโอน
และรับจ้างบริ หาร
สินทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพของ
สถาบันการเงิน หุน้ สามัญ
สินทรัพย์ดิจิทลั หุน้ สามัญ

112.7

205.4

100.00

100.00

275.8

255.8

48.6

55.5

25.0
475.0

25.0
25.0

100.00
100.00

100.00
100.00

25.0
475.0
(227.2)
548.6

25.0
25.0
(220.3)
85.5

24.2
451.5
524.3

24.2
23.8
103.5

2,137.8

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,280.0

1,306.6

40.0

34.50

34.50

13.8

13.8

4.3

6.8

60.0

30.00

30.00

217.8
1,475.7
2,024.3

217.8
1,475.7
1,561.2

195.8
1,480.1
2,004.4

189.8
1,503.2
1,606.7

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 2,137.8
บริ ษทั เซนติเมนทัล
นําเข้า ส่งออก
(ประเทศไทย) จํากัด
จัดจําหน่ายปลีก
และส่งนํ้าหอมและ
เครื่ องสําอาง หุน้ สามัญ
40.0
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
ธุรกิจด้านสุขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม หุน้ สามัญ
60.0
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สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมตามงบการเงินที่คูณตามสัดส่ วนการถือหุ ้นแล้วมีดงั ต่อไปนี้

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ

รายได้รวม
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
สุทธิสาํ หรับงวด

รายได้รวม
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สุทธิสาํ หรับงวด

บริษัทหลักทรัพย์
เคที ซีมิโก้ จํากัด
3,159.5
(2,046.1)
1,113.4

ณ วันที่
30 กันยายน 2562
ล้านบาท
อื่นๆ
155.3
(113.9)
41.4

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2562
ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
เคที ซีมิโก้ จํากัด
149.0
46.9

รวม
3,314.8
(2,160.0)
1,154.8

รวม
195.9

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
เคที ซีมิโก้ จํากัด
3,311.4
146.2
(2,171.4)
(105.7)
1,140.0
40.5
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2561
ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
เคที ซีมิโก้ จํากัด
179.9
36.4

11.3

5.2

16.5

12.9

(12.7)

(7.8)

-

(7.8)

(18.1)

-

สําหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2562
ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
เคที ซีมิโก้ จํากัด
403.2
135.3

รวม
538.5

สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2561
ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
เคที ซีมิโก้ จํากัด
547.1
115.1

(0.5)

3.5

3.0

30.1

(29.0)

(26.1)

-

(26.1)

(24.0)

-

บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ป ระชุม คณะกรรมการลงทุน มีม ติให้บ ริ ษ ทั ลงทุนในหุ ้นสามัญบริ ษ ทั
เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม มูลค่าเงินลงทุน 13.80 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุ ้นสามัญจํานวน 138,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 46
ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
ต่อ มาเมื ่ อ วัน ที ่ 14 กัน ยายน 2561 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ร่ ว มมี ม ติ อ นุ ม ัติ เพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนหุ ้นสามัญอีกจํานวน 100,000 หุ ้น จากหุ ้นสามัญเดิมจํานวน 300,000 หุ ้นเป็ นหุ ้นสามัญใหม่
จํานวน 400,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยที่บริ ษทั ไม่ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ส่ งผลให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ลดลงจากเดิมร้อยละ 46.00 เป็ นร้อยละ 34.50 ของทุนชําระแล้ว
ของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว

รวม
3,457.6
(2,277.1)
1,180.5

รวม
216.3
0.2
(18.1)

รวม
662.2
1.1
(24.0)
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บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
เมื ่ อ วัน ที ่ 22 กุม ภาพัน ธ์ 2560 ที ่ ป ระชุม คณะกรรมการลงทุน มีม ติ ใ ห้บ ริ ษ ทั ลงทุน ในหุ ้น สามัญ
บริ ษ ทั แอ๊บ เซอลูท โยคะ จํากัด ซึ่ ง เป็ น บริ ษ ทั ร่ วม มูล ค่า เงิน ลงทุน 217.80 ล้า นบาท ประกอบด้ว ย
หุ ้นสามัญจํานวน 1,800,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็ นสัดส่ วนการลงทุนร้อยละ 30
ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย มี ม ติ พิ เศษอนุ ม ัติ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จํา นวน 80.00 ล้า นบาทจากทุ น
จดทะเบียนเดิมจํานวน 125.40 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน 205.40 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00
บาท เพื่อจําหน่ ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมในราคาหุ ้นละ 10.35 บาท หรื อคิดเป็ นมูลค่า 82.80 ล้านบาท เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ในเรื่ องการดํารงความเพียงพอ
ของเงินกองทุน และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริ ษทั ได้ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจํานวน
82.80 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับสํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนและบริ ษทั
แล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด อีกจํานวน 20.00 ล้านบาท
จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ ม จํานวน 205.40 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบี ยน 225.40 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อจําหน่ ายให้กับผูถ้ ื อหุ ้นเดิมใน
ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ในเรื่ องการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริ ษทั ย่อยได้รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว
เมื ่อ วัน ที ่ 19 ธั นวาคม 2561 และได้จดทะเบี ยนเพิ่ ม ทุ นจดทะเบี ยน และทุ นที่ อ อกและชํา ระแล้ว กับ
สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนและบริ ษทั เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจาก 225.40 ล้านบาทเป็ น 112.70 ล้านบาทโดยการลด
มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จากหุ ้นละ 10.00 บาท เป็ นหุ ้นละ 5.00 บาทและโอนส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นเพื่อลดขาดทุน
สะสมของบริ ษทั ย่อย โดยจดทะเบียนลดทุนและทุนที่ออกและชําระแล้วกับสํานักงานทะเบียนหุ้นส่ วน
และบริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด มีทุนชําระแล้ว 112.70 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 22,540,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาทและวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มีทุนชําระแล้ว 205.40 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 20,540,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนชําระแล้ว
ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั บริ ห ารสิ น ทรัพ ย์ ลุม พินี จํา กัด ซึ่ ง เป็ น
บริ ษทั ย่อย มีทุนชําระแล้ว 25.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 2,500,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10.00 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ัทถื อหุ้นร้อยละ 100 ของทุ น
ชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้บริ ษทั ลงทุนในหุ ้นสามัญบริ ษทั เอสอี
ดิ จิ ท ัล จํา กัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่ อ ย มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น 25.00 ล้า นบาท ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 28 มี น าคม 2562
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด มีมติอนุ มตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เอสอี
ดิ จิ ท ัล จํา กัด อี ก จํานวน 450.00 ล้า นบาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํา นวน 25.00 ล้า นบาท เป็ นทุ น
จดทะเบียน 475.00 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
100.00 บาท เพื่ อจําหน่ ายให้กับผูถ้ ือหุ ้นเดิ มในราคาตามมูล ค่าที่ตราไว้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
โดยบริ ษทั ย่อยได้รับชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเมื่ อวันที่ 28 มีนาคม 2562 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุน
จดทะเบียน และทุนที่ออกและชําระแล้วกับสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
ณ วัน ที ่ 30 กันยายน 2562 บริ ษ ทั เอสอี ดิจิท ลั จํากัด มี ทุ นชําระแล้ว 475.00 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุ ้นสามัญ 4,750,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาทและวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษ ทั เอสอี
ดิจิท ลั จํากัด มี ทุ นชําระแล้ว 25.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ
100.00 บาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธั นวาคม 2561 บริ ษ ัทถื อหุ ้ นร้ อยละ 100 ของ
ทุนชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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11. สิ นทรัพย์ อื่น

ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินปันผลค้างรับ
ค่าประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าบํารุ งรักษาจ่ายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น
เงินมัดจําอื่น
ภาษีเงินได้รอรับคืน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าธรรมเนียมศาลของกองทุน
ที่บริ หารโดยบริ ษทั ย่อย
ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริ ษทั ย่อยจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2562
2561
2562
2561
บาท
บาท
บาท
บาท
150,511
75,569
48,851
72,868
38,304
38,304
524,128
134,900
330,977
134,900
428,142
87,019
326,640
109,389
326,640
109,389
697,810
152,230
338,185
137,480
2,534,304
944,035
1,021,362
596,550
11,991,791 12,232,216
2,946,141
2,617,954
14,302,827
1,560,641
1,999,110
34,515,904

14,279,980
8,722,734
335,058
37,111,434

1,440,671
315,000
6,767,827

20,000,000
8,722,734
332,092
32,762,271

12. เงินกู้ยืมอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื อื่นดังต่อไปนี้

เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ ืมอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ ี่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
บาท
บาท
3.90

129,873,640
129,873,640

-

-

129,873,640
129,873,640
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เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ ืมอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ ี่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
บาท
บาท
4.00

528,062,334
528,062,334

-

-

528,062,334
528,062,334

การเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี เงิ นกู้ยืม อื่ น สําหรั บ งวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2562 และ 2561
มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดยกมาต้นงวด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ได้รับเงินกูย้ มื อื่น
จ่ายคืนเงินกูย้ มื อื่น
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด
ต้นทุนทางการเงิน
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2562
2561
528,062,334
675,908,797
633,197,284
(1,040,000,000)

1,386,448,799
(1,265,000,000)

8,614,022
129,873,640

22,624,454
819,982,050
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13. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) อนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 941,964,586 บาท เป็ น 653,868,463 บาท โดยวิธีการตัดหุ ้น
สามัญที่ ยงั มิ ได้นําออกจําหน่ ายจํานวน 576,192,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ งบริ ษ ทั ได้
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
2) อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 653,868,463 บาท เป็ น 1,240,302,463 บาท โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ่ มทุ นจํานวนไม่ เกิ น 1,172,868,000 หุ ้ น มู ลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่ อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
3) อนุ มตั ิการออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิ น 346,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้
หุ ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 1.35 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 467,100,000 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบแล้ว
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
4) อนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (ZMICOW4) ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น (Right Offering) ในจํา นวนไม่ เกิ น
413,434,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอตั ราการจัดสรร 4 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ (กรณี มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกาํ หนดอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อัตราการใช้
สิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ 2 หุ ้น และราคาการใช้สิทธิ 2.70 บาทต่อหุ้น
บริ ษทั ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,240,302,463 บาทและมีทุนที่ออกและชําระ
แล้ ว จํา นวน 826,868,463 บาทและ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นจํา นวน
1,240,302,463 บาทและมีทุนที่ออกและชําระแล้วจํานวน 653,868,463 บาท
หุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คํานวณดังนี้

ยอดยกมา (มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
เพิ่มระหว่างงวด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

ณ วันที่
30 กันยายน
2562
หุ้น
1,307,736,926
258,549,451
1,566,286,377

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561
หุ้น
1,307,736,926
1,307,736,926
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14. เงินปันผลจ่ าย
เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ ประชุ มสามัญผู ้ถื อหุ ้ นประจําปี 2562 มี มติ งดจ่ ายเงิ นปั นผลสํ าหรั บผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เมื่ อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2561 ของบริ ษ ทั มี มติ อนุ ม ัติการจ่ ายเงิ นปั นผล
สําหรั บผลการดําเนิ นงานสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท เป็ นจํานวนเงิ น
65.37 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลแล้วในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
15. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
2562
2561
บาท
บาท
บาท
บาท
93,443
108,202
218,750
552,084
218,750
552,084
312,193
660,286
218,750
552,084

ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
285,693
3,021,933
767,361
774,306
1,053,054
3,796,239

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
767,361
774,306
767,361
774,306

- 22 -

16. กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน

กําไรจากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
7,132,258
24,151,288
2,150,366
3,981,037
9,282,624
28,132,325

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
5,906,571
23,513,481
2,229,865
4,000,768
8,136,436
27,514,249

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
59,108,165 (100,561,542)
8,387,218
15,533,258
67,495,383 (85,028,284)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
57,112,494 (99,907,810)
9,022,050
15,374,506
66,134,544 (84,533,304)

17. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการของบริ ษัท ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจํากัด โดยไม่ รวมเงิ น เดื อนและผลประโยชน์ ที่ เกี่ ยวข้อ งที่ จ่ายให้ กับ
กรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562
และปี 2561 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี แล้วดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
2,680,000
2,342,500
2,680,000
2,342,500

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
2,140,000
1,942,500
2,140,000
1,942,500
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ค่าตอบแทนกรรมการ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
7,245,168
7,208,333
7,245,168
7,208,333

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
5,765,834
5,910,833
5,765,834
5,910,833

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท

18. ค่ าธรรมเนียมและบริการจ่ าย

ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุน
อื่นๆ
รวม

206,301
10,943
580,651
797,895

14,372
12,514
378,591
405,477

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมตัวแทนขายหน่วยลงทุน
อื่นๆ
รวม

218,699
33,561
1,224,568
1,476,828

42,647
45,770
642,270
730,687

282,801
282,801

290,031
290,031

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
842,417
842,417

379,476
379,476
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19. ขาดทุนจากการด้ อยค่ าของเงินลงทุน (โอนกลับ)

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในตราสารทุน
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (โอนกลับ)
รวม

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในตราสารทุน (โอนกลับ)
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในตราสารหนี้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
(143,424)
(14,366,201)
(14,509,625)

(865,725)
(865,725)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
499,394

(71,090,016)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
(143,424)

(865,725)

-

-

(5,319,968)
(5,463,392)

2,780,347
1,914,622

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
499,394

(71,090,016)

(14,366,201)

-

-

(25,632,496)

(13,866,807)

(71,090,016)

6,942,933
7,442,327

43,333,998
(53,388,514)
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20. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
763,224
(3,234,532)
763,224
(3,234,532)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
763,224
(3,231,664)
763,224
(3,231,664)

ภาษีเงินได้ - รายได้
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
5,992,929
1,327,521
5,992,929
1,327,521

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
5,996,439
1,336,032
5,996,439
1,336,032

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดงั นี้

กําไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไรก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีสะสมที่ไม่ได้รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใช้ไป (คาดว่าจะไม่ได้ใช้)
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
12,184,423
3,665,754
20%
20%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
3,979,467
3,525,117
20%
20%

(2,436,885)

(733,151)

(795,893)

(705,023)

1,802,148

501,990

161,156

(86,068)

(214,096)

(114,171)

(214,096)

(114,171)

1,612,057
763,224

(2,326,402)
(562,798)
(3,234,532)

1,612,057
763,224

(2,326,402)
(3,231,664)
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กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบของขาดทุนทางภาษีสะสมที่ไม่ได้รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใช้ไป (คาดว่าจะไม่ได้ใช้)
ภาษีเงินได้ - รายได้

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
5,059,572
(88,461,371)
20%
20%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท
24,396,237
(88,856,641)
20%
20%

(1,011,914)

17,692,274

(4,879,247)

17,771,328

(3,524,332)

4,619,208

346,511

801,786

(458,348)

(314,975)

(458,348)

(314,975)

10,987,523
5,992,929

(16,922,107)
(3,746,879)
1,327,521

10,987,523
5,996,439

(16,922,107)
1,336,032

21. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกัน
โดยการมี ผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อมี กรรมการร่ วมกัน ฝ่ ายจัดการเห็ นว่านโยบายการกําหนดราคากับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ใช้ราคาซึ่ งต่อรองกันอย่างอิสระที่ ถือปฏิ บตั ิเป็ นปกติในธุ รกิจ
รายการธุรกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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21.1 ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่
31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้

บริษัทย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
เงินลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ หารโดยบริ ษทั ร่ วม
เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
ค่าบริ หารจัดการกองทุนส่ วนบุคคลค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทที่มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
บริ ษทั คริ สตัล ซิลด์ โปรเฟสชัน่ นอล คาร์ โค้ทติง้ จํากัด
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
บาท
บาท

-

-

48,574,307
19,000,000
18,169
391,968

55,517,240
19,000,000
343,973
-

-

-

25,000,000

25,000,000

-

-

475,000,000

25,000,000

1,280,038,674
97,005,734
5,255,868
1,125
88,543
90,228

1,306,638,315
97,570,267
4,991,795
95,199
181,614

4,253,014
39,008,359

6,800,642
52,230,513

13,800,000
39,008,359

13,800,000
52,230,513

195,808,060

189,767,845

217,800,000

217,800,000

87,575,390

107,755,140

87,575,390

107,755,140

37,800,000

-

37,800,000

-

1,244,095,520 1,244,095,520
97,005,734
97,570,267
5,255,868
4,991,795
1,125
88,543
95,199
90,228
181,614
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21.2 รายการค้า กับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน และกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ระหว่ า งงวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด
วัน ที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้

บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
รายได้ค่าบริ การจัดการ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท

-

-

239,403
1,290,000

108,904
-

-

-

219,375

-

-

-

397,285

-

-

-

22,815

-

-

1,410,000

-

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่

-

-

80,145

-

รายได้อื่น

-

-

65

-

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
รายได้อื่น
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด
รายได้ค่าบริ การจัดการ

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
ค่าบริ การงานวิจยั

750,000

750,000

750,000

รายจ่ายค่าบริ การ

154,080

154,080

154,080

ค่าธรรมเนียมอื่น
รายจ่ายค่าบริ หารจัดการกองทุนส่ วนบุคคล

141,661
273,866

73,874
281,044

141,661
273,866

1,174,935 2,528,180
23,843,742 52,495,933
23,825,065 52,471,820

1,174,935
23,843,742
23,825,065

บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
รายการระหว่ างบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ค่าบริ การจัดการ

279,000

199,800

-

66,150

นโยบายการกําหนดราคา

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
430,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ข้อ 21.4.4)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
73,125 บาทต่อเดือน
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
22,050 บาทต่อเดือนและ 7,605 บาทต่อเดือน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้นไป
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
470,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ข้อ 21.4.5)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
80,145 บาทต่อเดือน
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง

750,000 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาท
ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 21.4.2)
154,080 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 21.4.1)
73,874 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
281,044 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 21.4.3)
2,528,180 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
52,495,933 ตามมูลค่าเงินลงทุน
52,471,820 ตามมูลค่าเงินลงทุน
-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
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21.3 รายการค้ากับ บุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกันและกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันระหว่างงวดเก้าเดื อนสิ้ น สุ ดวัน ที่
30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั นี้

บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทคจํากัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
รายได้ค่าบริ การจัดการ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
บาท

-

-

-

-

-

-

-

-

82,890

-

-

801,370
3,760,000

-

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่

-

-

480,870

-

รายได้อื่น

-

-

28,104

-

2,250,000

2,250,000

2,250,000

341,880
199,658,120
199,658,120
462,240

2,015,880

341,880
199,658,120
199,658,120
462,240

1,077,491
815,775

1,121,851
363,085

1,077,491
815,775

3,893,482 5,263,496
61,978,791 119,349,156
76,055,578 104,736,504

3,893,482
61,978,791
76,055,578

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
รายได้อื่น
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
รายได้ค่าบริ การจัดการ

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
ค่าบริ การงานวิจยั
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
รายจ่ายค่าบริ การ
ค่าธรรมเนียมอื่น
รายจ่ายค่าบริ หารจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
รายการระหว่ างบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ค่าบริ การจัดการ

810,600

599,400

นโยบายการกําหนดราคา

4,230,137 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
160,000,000 ตามมูลค่าเงินลงทุน
240,000,000 ตามมูลค่าเงินลงทุน
710,499
112,192 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี
3,440,000
ตามอัตราทีต่ กลงกันตามสัญญา
430,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ข้อ 21.4.4)
585,000
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
73,125 บาทต่อเดือน
420,634
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง

-

198,450 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
22,050 บาทต่อเดือนและ 7,605 บาทต่อเดือน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต้นไป
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
470,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ข้อ 21.4.5)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
80,145 บาทต่อเดือน
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง

2,250,000 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาท
ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 21.4.2)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน
2,015,880 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 21.4.1)
1,121,851 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
363,085 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 21.4.3)
5,263,496 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
119,349,156 ตามมูลค่าเงินลงทุน
104,736,504 ตามมูลค่าเงินลงทุน
-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
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สําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หาร
สําคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 24 (ปรับ ปรุ ง 2561) เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

บาท
5,109,056
141,863
5,250,919

บาท
1,616,566
177,520
1,794,086

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561
บาท
2,284,306
74,368
2,358,674

บาท
1,456,566
177,520
1,634,086

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2562
2561

บาท
13,134,702
720,040
13,854,742

บาท
4,660,452
517,555
5,178,007

บาท
5,097,563
588,426
5,685,989

บาท
3,725,197
532,560
4,257,757

21.4 สัญญาที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
21.4.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริ ษ ทั ทําสัญญากับ บริ ษทั หลักทรัพ ย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด เพื่อให้
บริ ษ ัท ดัง กล่ า วให้ บ ริ ก ารบริ ห ารจัด การสํ า หรั บ งานด้ า นปฏิ บ ัติ ก าร งานด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุ นด้านเทคนิ ค
งานด้านกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย งานด้านบริ หารบุคคล งานด้านธุ รการทัว่ ไปและงาน
บริ หารจัดการทัว่ ไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดย
บริ ษ ัท จะต้อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนเดื อ นละ 150,000 บาท ต่ อ มาบริ ษ ัท ทํา สั ญ ญาเปลี่ ย นแปลง
ค่ าตอบแทนเป็ นเดื อนละ 60,000 บาท โดยมี ผ ลตั้งแต่ วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560 และบริ ษ ทั ทํา
สัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็ นเดือนละ 48,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561
ถึ งวันที่ 30 มิ ถุนายน 2562 และให้มี ผลบังคับใช้ต่อปี อีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ าย
หนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อย
กว่า 30 วัน
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เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด เพื่อรับบริ การ
บริ หารจัดการ สํ าหรั บงานปฏิ บ ัติ การ สั ญญามี อายุ 1 ปี โดยบริ ษ ัทชําระค่ าตอบแทนเดื อนละ
210,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริ ษทั ทําสัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็ นเดือน
ละ 230,000 บาท ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 และมีผลบังคับต่อปี คราวละ
1 ปี เว้นแต่คู่ส ัญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ได้แ จ้ง การบอกเลิก สัญ ญาให้คู่สัญ ญาอีก ฝ่ ายหนึ่ งทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไม่น้อยกว่า 7 วัน อย่างไรก็ตามเมื่ อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้
ยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว
21.4.2 เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริ ษ ัททําสั ญ ญากับบริ ษ ัท หลักทรั พ ย์ เคที ซี มิ โก้ จํากั ด สํ าหรั บ
การให้บริ การบทวิเคราะห์กบั ลูกค้าต่างประเทศ สัญญามีอายุ 2 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2558
และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่ งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า โดยบริ ษทั ได้รับ
ค่าบริ การเดือนละ 250,000 บาท
21.4.3 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 บริ ษทั ทําสัญญากับ บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
โดยบริ ษทั ร่ วมจะเป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญามีอายุ 2 ปี และให้มีผลบังคับใช้
ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่บริ ษทั ได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
21.4.4 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยเพื่อให้บริ การงานด้านกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน งานด้านบริ หารความเสี่ ยง และ
งานด้านบัญชี โดยบริ ษทั จะได้รับค่าบริ การเดือนละ 430,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
21.4.5 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยเพื่อ
ให้บริ การงานด้านกํากับดู แลและตรวจสอบภายใน งานด้านบริ หารความเสี่ ยง งานด้านบัญชี
และงานด้านธุรการบริ ษทั โดยบริ ษทั จะได้รับค่าบริ การเดือนละ 470,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 กุ ม ภาพันธ์ 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2563 และให้มี ผลบังคับ ใช้ต่อไปอี ก
คราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน

- 32 -

22. ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
ระยะยาวสําหรับ อาคาร อุป กรณ์ สํานักงานและรถยนต์ ซึ่ งจะต้องจ่ ายค่าเช่ าและค่ าบริ การในอนาคต
ดังต่อไปนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
7.8
0.3
12.0
19.8
0.3

(หน่ วย : ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2562
2561
4.4
0.2
5.8
10.2
0.2

23. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจหรื อภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนและงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้

รายได้จากภายนอก
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ภาษีเงินได้ – รายได้
กําไรสุทธิ

(หน่ วย : พันบาท)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
การลงทุน
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
งบการเงินรวม
11,268
93
29,183
40,544
11,268
93
29,183
40,544
11,268
(9,103)
29,183
31,348
1,697
(20,860)
763
12,948
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รายได้จากภายนอก
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ภาษีเงินได้ – ค่าใช้จ่าย
กําไรสุทธิ

รายได้จากภายนอก
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ภาษีเงินได้ – รายได้
กําไรสุทธิ

รายได้จากภายนอก
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ภาษีเงินได้ – รายได้
ขาดทุนสุทธิ

(หน่ วย : พันบาท)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
การลงทุน
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
งบการเงินรวม
12,870
108
16,832
29,810
12,870
108
16,832
29,810
12,870
(3,478)
16,832
26,224
14
(1,526)
(21,046)
(3,235)
431
(หน่ วย : พันบาท)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
การลงทุน
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
งบการเงินรวม
(536)
286
85,622
85,372
(536)
286
85,622
85,372
(536)
(22,167)
85,622
62,919
18
3,854
(61,731)
5,993
11,053
(หน่ วย : พันบาท)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
การลงทุน
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
งบการเงินรวม
30,138
3,022
(42,191)
(9,031)
30,138
3,022
(42,191)
(9,031)
30,138
(20,428)
(42,191)
(32,481)
43
3,224
(59,248)
1,328
(87,134)
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สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั ต่อไปนี้

สินทรัพย์ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์

สินทรัพย์
ที่ไม่ ได้ปันส่ วน

(หน่ วย : พันบาท)

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

ธุรกิจการลงทุน
และอื่นๆ

1,280,039

69,928

1,086,661

24,347

368,716

2,829,691

1,306,638

55,517

931,473

24,237

455,004

2,772,869

งบการเงินรวม

24. การบริหารความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 35/2560 เรื่ อง “การดํารงเงินกองทุน
สภาพคล่ องสุ ทธิ ” กําหนดให้บริ ษ ัทหลักทรั พย์ดาํ รงเงิ นกองทุ นสภาพคล่ องสุ ทธิ เมื่ อสิ้ นวันทําการใดๆ
ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริ ษทั ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ
ไม่นอ้ ยกว่า 25 ล้านบาทและไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไปและทรัพย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นประกัน เว้นแต่
เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้หยุดการประกอบธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสื อแจ้ง
ความประสงค์ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้บริ ษทั
ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิเมื่อสิ้นวันทําการใดๆ ตามที่กาํ หนดในวรรคที่หนึ่งแทน
นอกจากนี้ ตามข้อบังคับสมาชิกของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี”) หมวด 300
“สมาชิก” เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดให้สมาชิกสามัญต้องมีส่วนของเจ้าของไม่น้อย
กว่า 500 ล้านบาท สําหรับสมาชิกที่ทาํ ธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพนั ธ์
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุ ทธิ และส่ วนของเจ้าของตามเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริ ษทั ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว
(ดูหมายเหตุขอ้ 1)
ตั้งแต่ ว ัน ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษั ท ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ รกิ จหลั ก ทรั พ ย์ป ระเภทการเป็ น
ที่ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดํารงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทั้งสอง
อย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.4/2561 เรื่ องการดํารง
เงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนและที่ปรึ กษาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดงั กล่าว
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บริ ษทั ย่อย
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ กน.20/2552 เรื่ อง “การดํารง
ความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั จัดการ” กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุน
ส่ วนบุคคล ซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชี พและบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล ซึ่ งไม่ได้จดั การกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ดํารงส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่า 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลําดับ ตาม
ประกาศสํ านั กงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ ทน.42/2552 เรื่ อง “การทํา
ประกันภัยความรั บผิดของบริ ษทั จัดการและข้อกําหนดสําหรับบริ ษทั จัดการในการดํารงความเพียงพอของ
เงินกองทุน” กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งจัดการกองทุน
สํารองเลี้ยงชี พ และบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุค คลซึ่ ง ไม่ไ ด้จดั การกองทุนสํา รองเลี้ ยงชี พ มี ระดับ
เตื อ นภัย อยู่ที่ 30 ล้า นบาท 30 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลําดับ ในกรณี ที่บ ริ ษ ทั ไม่ส ามารถดํา รง
เงินกองทุนในระดับเตือนภัยได้ตามที่กาํ หนด บริ ษทั จะต้องรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแผนปรับปรุ งเพื่อให้มีส่วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัย
ดังกล่าว
เมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้อ อกประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 3/2561 เรื่ องการดํารงเงินกองทุน
ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จการจัดการกองทุ นรวม การจัดการกองทุ นส่ วนบุ ค คล การเป็ นนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การ
เงิ นทุ นสั ญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ า ซึ่ งมี ผลใช้ บ ังคับ ในวันที่ 1 เมษายน 2561 ประกาศดั งกล่ าวกําหนดให้
บริ ษทั ย่อยจะต้องดํารงเงินกองทุนสามส่ วนคือ
1. ส่ วนของเงินกองทุนขั้นต้น ต้องดํารงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ต่าํ กว่า 20 ล้านบาท
2. ส่ วนของเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่ องของธุ รกิจ ต้องดํารงเงินกองทุนสภาพคล่อง
ไม่ต่าํ กว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี
3. ส่ วนของเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงาน ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 0.01
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หรื อสามารถใช้มูลค่าจากวงเงินคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษทั ย่อยสามารถดํารงเงินกองทุนข้างต้นเป็ นไป ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด (ดูหมายเหตุขอ้ 1)
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25. การโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์ จิ้นให้แก่
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย
จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุ รกิ จหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทนสําหรับการโอน
ธุ รกิจรวมเป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท เมื่อสิ้ นสุ ดปี 2554 บริ ษทั รับรู ้ค่าตอบแทนสําหรับการโอนธุ รกิ จ
ครบทั้ง 500 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษ ัท ร่ วมสามารถทํากําไรก่ อนหั กดอกเบี้ ย ภาษี ค่ าเสื่ อมราคาและ
ค่าตัดจําหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
บริ ษ ัท รั บ รู ้ ก ํา ไรจากการโอนธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ร่ ว มในงบการเงิ น รวมตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้ น ของ
บุคคลภายนอกในบริ ษทั ร่ วม โดยส่ วนที่ เหลือแสดงเป็ น “กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้”
ทั้งนี้ บริ ษ ทั จะรับ รู ้ “กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษ ทั ร่ วมรอรั บรู ้” ดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่ อบริ ษ ทั
มีสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง และเมื่อบริ ษทั ร่ วมคํานวณค่าเสื่ อมราคาหรื อมีการขายสิ นทรัพย์
ที่รับโอนจากบริ ษทั ออกไปให้กบั บุคคลภายนอก
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
เพิ่มเติมเป็ นจํานวนเงิน 0.01 ล้านบาท
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่
บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติมเป็ นจํานวนเงิน 0.02 ล้านบาทและ 0.04 ล้านบาท ตามลําดับ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กําไรจากการโอนธุ รกิ จให้ แก่ บริ ษ ัทร่ วมรอรั บรู ้
คงเหลือเป็ นจํานวนเงิน 148.20 ล้านบาท และ 148.22 ล้านบาท ตามลําดับ
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26. การวัดมูลค่ ายุติธรรม
รายการสิ นทรั พย์ทางการเงิ นหรื อหนี้ สิ นทางการเงิ นบางรายการของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยมี การวัดมู ลค่ า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปนี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน
หลักทรัพย์หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้ - หุ้นกูภ้ าคเอกชน
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุน
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ลําดับชั้นมูลค่า
30 กันยายน 31 ธันวาคม
ยุติธรรม
2562
2561

108,176,490

105,247,574

1

302,937,080

382,629

2

-

2

3,195,550
138,937,579

236,112,869

2

139,765,476

176,569,011

1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ลําดับชั้นมูลค่า
30 กันยายน 31 ธันวาคม
ยุติธรรม
2562
2561

108,176,490

105,247,574

1

หลักทรัพย์ หน่วยลงทุน

1,591,614

382,629

2

ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน

138,937,579

224,872,394

2

139,765,476

176,569,011

1

หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์
จดทะเบียน

(หน่ วย : บาท)

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้ อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value)
ณ สิ้นวันทําการสุ ดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ วันสิ้นทําการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(หน่ วย : บาท)
เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้ อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value)
ณ สิ้นวันทําการสุ ดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

27. คดีฟ้องร้ อง
เมื่ อวันที่ 18 มี นาคม 2562 บุ คคลภายนอกรายหนึ่ งฟ้ องร้องคดี ต่อบริ ษทั เป็ นจําเลยร่ วมกับบริ ษทั ร่ วมแห่ ง
หนึ่ งในมู ลละเมิ ดจากการให้ บริ การทางการเงิ นประเภทหนึ่ ง บริ ษ ัทได้ยื่ นคําให้ การต่ อศาลแล้ว ทั้งนี้
ฝ่ ายบริ หารและทนายความของบริ ษ ัทพิ จารณาแล้วเห็ นว่า บริ ษ ัทมี หลักฐานที่ จะหั กล้างข้อกล่ าวหาได้
ปัจจุบนั คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น
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28. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัดซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมพิจารณาอนุมตั ิ
เพิ่มทุนจดทะเบี ยนหุ ้นสามัญอี กจํานวน 600,000 หุ ้นจากหุ ้นสามัญเดิ มจํานวน 400,000 หุ ้นเป็ นหุ ้นสามัญ
ใหม่จาํ นวน 1,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ได้ใช้สิทธิ
ซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวอีกจํานวน 122,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท มูลค่าเงินลงทุนรวม 12.20
ล้านบาท ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั มี สัดส่ วนการถือหุ ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 34.50 เป็ นร้อยละ 26.00 และมีมูลค่า
เงินลงทุนรวมทั้งสิ้ น 26.00 ล้านบาทของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
29. การอนุมัติให้ ออกงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

