บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
“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

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์ จ้ินให้แก่
บริ ษทั หลักทรั พย์ กรุ งไทย 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 จ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสื อ
อนุ มตั ิ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ กลต.ธ.701/2552 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับ
อนุญาตให้ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน
2556 ตามหนั งสื ออนุ ม ัติ ของสํ านั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ กลต.ธ.
474/2554ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริ ษทั ได้ยื่นขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนตามใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนตามหนังสื อที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป
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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่ มประกอบธุ รกิจนายหน้า
ซื้ อขายหลักทรัพย์ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามหนังสื ออนุมตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0002/2561
ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ขายสิ ทธิ การเป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์อื่น
โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป
ในปั จจุบนั ธุ รกรรมส่ วนใหญ่เป็ นการประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการลงทุนและอาจมีการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ที่ไม่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยดังนี้
1. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบธุ รกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ และการ
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
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 รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั และเมื่ อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง ทําให้เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรมส่ วนใหญ่
สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุรกิจ
ของกลุ่ ม บริ ษ ทั อย่างไรก็ ตาม ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ม บริ ษ ัท จะติ ดตามความคื บ หน้าของสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่ องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน
และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ

-3-

2. หลักเกณฑ์ ในการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่ างกาลเฉพาะกิจการ
2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิ จการนี้ ได้จดั ทําขึ้นในสกุลเงิ น
บาทและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธี
ปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
เป็ นแบบย่อ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 6/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่ อง “แบบงบการเงิน
สําหรับบริ ษทั หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)” ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่ เริ่ ม ในหรื อหลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้น ไป โดยบริ ษ ัท ได้จดั ประเภทรายการใหม่ใ น
งบแสดงฐานะการเงิ น รวมและเฉพาะกิ จการ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 และงบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่แสดงไว้เพื่อการ
เปรี ยบเทียบตามประกาศดังกล่าวแล้ว ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิ นรวมและเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการ
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิ จการ ณ วันที่
31 มีนาคม 2563 ดังนี้

เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็ นประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การจัดประเภท
งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ
รายการเดิม
799,555,184
777,359,634
เงินลงทุน

หน่ วย: บาท
การจัดประเภท
รายการใหม่
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็ นประกัน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ได้มี
การจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
เฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

รายได้ดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน
จากเครื่ องมือทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเฉพาะ
กิจการ
863,948
1,785,846
139,407

139,407

5,692,050

5,692,050

การจัดประเภท
รายการเดิม

หน่ วย: บาท
การจัดประเภท
รายการใหม่

กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน รายได้ดอกเบี้ย
จากเครื่ องมือทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน
จากเครื่ องมือทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ ง
นํามาแสดงเปรี ยบเทียบ ได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สําหรับปี
สิ้นสุ ดวันเดียวกัน ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว
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2.3 ผลการดําเนิ นงานซึ่ งยังไม่ได้ตรวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
มิใช่เครื่ องบ่งชี้และมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดําเนินงานเต็มปี
2.4 ข้อมู ล บางประการซึ่ ง ควรจะแสดงอยู่ใ นงบการเงิ น ประจําปี ที่ ไ ด้จัดทําขึ้ น ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มิได้นาํ มาแสดงไว้ ณ ที่น้ ี เนื่ องจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2563 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้มี
การตรวจสอบแล้ว
2.5 รายการบัญ ชี ระหว่างบริ ษ ัท และบริ ษ ทั ย่อ ยที่ มี ส าระสํ าคัญ ได้ถู ก ตัดบัญ ชี ออกจากงบการเงิ น
ระหว่างกาลรวมนี้ แล้ว งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ได้จัดทําขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ระหว่ างกาลของบริ ษ ัท ย่อยสํ าหรั บ งวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวัน ที่
31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้สอบทานแล้วดังต่อไปนี้
ชื่อบริษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้ ใน
ประเทศ

อัตราร้ อยละ
ของการถือหุ้น
ณ วันที่
31 มีนาคม

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน อินโนเทค จํากัด
บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์
ลุมพินี จํากัด
บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด

ณ วันที่
31 ธันวาคม

อัตราร้ อยละของสินทรัพย์
ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม
ณ วันที่
31 มีนาคม

ณ วันที่
31 ธันวาคม

อัตราร้ อยละของรายได้
ที่รวมอยู่ในรายได้รวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม

2563

2562

2563

2562

2563

2562

ร้อยละ
100

ร้อยละ
3

ร้อยละ
3

ร้อยละ
1

ร้อยละ
2

จัดการกองทุน

ไทย

ร้อยละ
100

รับซื้อ รับโอนและรับจ้าง
บริ หารสินทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ของสถาบันการเงิน
สินทรัพย์ดิจิทลั

ไทย

100

100

1

1

-

-

ไทย

100

100

15

15

19

-

2.6 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสําหรับรอบบัญชี
ปัจจุบนั
ในระหว่างงวดกลุ่มบริ ษทั ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรั บปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มี
ขึ้ นเพื่ อให้ มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่ างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ น
การปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้

-5-

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
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่ องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสั ญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business Model) และ หลัก การ
เกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
การนํามาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั จากรายการดังต่อไปนี้
การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
1) ตราสารหนี้ที่ถือครองตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และทํา
ให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่
กําหนดให้ วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
2) ตราสารหนี้ที่ถือครองตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์ท้ งั เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพื่ อขายสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และทําให้ เกิ ดกระแสเงิ น สดซึ่ ง เป็ นการจ่ ายเพี ย งเงิน ต้น และ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดให้ วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3) เงินลงทุนในตราสารหนี้ อื่นทั้งหมดและตราสารทุนวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน
เว้นแต่ ที่ ก ล่ าวไว้ก่ อนหน้า กลุ่ ม บริ ษ ทั อาจปฏิ บ ัติดังต่อไปนี้ กับ สิ น ทรัพ ย์ท างเงิ น ที่ เมื่ อเลื อกรั บ รู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ :
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กลุ่มบริ ษทั อาจเลือกให้แสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังกับตราสารทุนซึ่งไม่ใช่
เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อไม่เป็ นสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู ้โดยผูซ้ ้ื อในการรวมธุ รกิจ
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
ผู บ้ ริ ห ารของกลุ ่ม บริ ษ ทั สอบทานและประเมิน สิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน ของกลุ่ม บริ ษ ทั ที่มีอ ยู่
ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 ตามข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ ที่มีอยู่ ณ วันนั้น และได้ขอ้ สรุ ปว่าการนํา
TFRS 9 มาปฏิ บตั ิ ใช้ครั้งแรกส่ งผลกระทบดังนี้ ต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้อง
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
•

เงิ นลงทุนในตราสารทุ นของกลุ่ม บริ ษ ทั (ไม่ ใช่ เงิน ลงทุนที่ ถือไว้เพื่ อค้าหรื อไม่เป็ นสิ่ งตอบ
แทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ ายที่ รับ รู ้ โดยผูซ้ ้ื อในการรวมธุ รกิ จ) ที่ จดั ประเภทไว้ก่อนหน้าเป็ นเงิ น
ลงทุ นเผื่อขายและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ ายุติธรรม ณ แต่ละวันที่ รายงานตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับ ที่ 105 เรื่ อง การบัญชี สําหรับ เงิ นลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน เลื อกกําหนดให้
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนเหล่านี้ยงั คงสะสมต่อเนื่องในสํารองการวัดมูลค่าเงินลงทุน

•

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริ ษทั ที่ถือไว้เพื่อค้า
ตราสารทุนเหล่านี้ยงั คงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน

•

เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่ อง การบัญชีสําหรับเงิน
ลงทุ นในตราสารหนี้ และตราสารทุน และเงิ นให้กู้ยืมและลูก หนี้ ที่ มีก ารถือครองตามโมเดล
ธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการ
จ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ กาํ หนดให้วดั มูลค่าภายหลัง
ด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญในเรื่ องการจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับการบัญชี สําหรับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงินที่เลือกกําหนดให้
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิตของ
ผูอ้ อก
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TFRS 9 กําหนดให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ายุติ ธ รรมของหนี้ สิ น ทางการเงิน ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การ
เปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิตของหนี้ สินนั้น แสดงเป็ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เว้นแต่การ
รับรู ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิตของหนี้ สินในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
นั้ นจะก่ อ ให้ เกิ ด หรื อขยายการจั บ คู่ อ ย่ า งไม่ เหมาะสมทางการบั ญ ชี ใ นกํ า ไรหรื อขาดทุ น
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านเครดิตของหนี้สินทางการเงินจะไม่จดั
ประเภทรายการใหม่ภายหลังเป็ นกําไรหรื อขาดทุน แต่จะโอนไปกําไรสะสมเมื่อตัดรายการแทน
การนํา TFRS 9 มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกไม่ส่งผลกระทบต่อหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 9 กําหนดเกี่ ยวกับการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกําหนดให้บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและ
การเปลี่ ยนแปลงในผลขาดทุ นที่ คาดว่ าจะเกิ ดขึ้ นเหล่ านั้ น ณ แต่ ล ะวัน ที่ รายงานเพื่ อสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิตตั้งแต่รับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินเมื่อเริ่ มแรก ในความหมายเดียวกัน
คือการรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตขึ้นก่อน
TFRS 9 กําหนดให้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับรายการดังนี้
(1) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และ
(2) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
TFRS 9 กําหนดให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเครื่ องมื อทางการเงิน
ด้วยจํานวนที่ เท่ ากับผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุ หากความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของ
เครื่ องมือทางการเงินนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก หรื อเมื่ อเครื่ องมือทางการ
เงินเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่ อซื้ อหรื อเมื่ อกําเนิ ด แต่อย่างไรก็ตามหากความ
เสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก (ยกเว้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้ อหรื อเมื่อกําเนิ ด) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกกําหนดให้
วัดมู ลค่ าของค่าเผื่อผลขาดทุ นสําหรั บเครื่ องมื อทางการเงินนั้นด้วยจํานวนเงินที่ เท่ ากับผลขาดทุ นด้าน
เครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า TFRS 9 กําหนดให้ใช้วิธีการอย่างง่ายสําหรับการวัดมูลค่า
ของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจํานวนเงินที่ เท่ ากับผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ในสถานการณ์ที่เป็ นไปได้
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การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนํา TFRS 9 มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
ตารางข้างล่างแสดงจํานวนเงินของการปรับปรุ งสําหรับรายการแต่ละบรรทัดบนงบการเงินที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการนํา TFRS 9 มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกสําหรับงวดปัจจุบนั

มูลค่ าตามบัญชี เดิม
ตาม TAS105
ณ 31 ธ.ค. 62

สินทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
- เงินลงทุนที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ าน
กําไรหรื อขาดทุน - ตามข้อกําหนด

ยอดยกมาจากหลักทรัพย์เพื่อค้า (ตาม TAS 105)
บวก จากเงินลงทุนทัว่ ไป (ตาม TAS 105)
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ า
ตามบัญชีจากการจัด
ประเภทรายการใหม่

หน่ วย: บาท
มูลค่ าตามบัญชี ใหม่
ตาม TFRS 9
ณ 1 ม.ค. 63

601,146,665
601,146,665

46,007,412
46,007,412

601,146,665
46,007,412
647,154,077

601,146,665

46,007,412

647,154,077
หน่ วย: บาท

มูลค่ าตามบัญชี เดิม
ตาม TAS105
ณ 31 ธ.ค. 62

สินทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
- เงินลงทุนที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ าน
กําไรหรื อขาดทุน - ตามข้อกําหนด

งบการเงินเฉพาะกิจจการ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ า
ตามบัญชีจากการจัด
ประเภทรายการใหม่

มูลค่ าตามบัญชี ใหม่
ตาม TFRS 9
ณ 1 ม.ค. 63

ยอดยกมาจากหลักทรัพย์เพื่อค้า (ตาม TAS 105)

597,951,115
597,951,115

46,007,412
46,007,412

597,951,115
46,007,412
643,958,527

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

597,951,115

46,007,412

643,958,527

บวก จากเงินลงทุนทัว่ ไป (ตาม TAS 105)
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”)
TFRS 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง TFRS 16 ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมู ลของสั ญ ญาเช่ า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ารับรู ้สิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ นสําหรับสัญ ญาเช่าทุก
รายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
กลุ่ ม บริ ษ ัท นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น นี้ มาถื อ ปฏิ บ ัติ โดยไม่ ป รั บ ปรุ ง ย้อ นหลัง กับ ข้อ มู ล
เปรี ยบเทียบใหม่ และรับรู ้ผลกระทบจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
ดําเนิ นงานตามหลักการ TAS 17 เรื่ อง สัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์เสมือนว่า TFRS 16 ได้ถือปฏิบตั ิมาตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการ
กูย้ ืมส่ วนเพิ่มของผูเ้ ช่า ณ วันที่นาํ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั
ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั อัตรา
ดอกเบี้ ยการกู้ยืม ส่ วนเพิ่ มของผูเ้ ช่ าถัวเฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนัก ที่ นํามาใช้กับ หนี้ สิ นตามสั ญ ญาเช่าที่ รับ รู ้ ใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 3 - 5
ตารางต่ อไปนี้ แสดงภาระผู กพันจากสั ญญาเช่ าดําเนิ นงานที่ เปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที ่ 17
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม ณ วันที่นาํ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่นาํ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
ผลกระทบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

17,961,699
(281,840)
(9,988,762)
7,691,097
(3,308,274)

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
9,258,831
(119,840)
(5,630,741)
3,508,250
(1,195,399)

4,382,823
9,438,200
13,821,023

2,312,851
5,290,317
7,603,168

งบการเงินรวม
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก สัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า
หัก สัญญาพิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาปฏิบตั ิใช้
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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สิ นทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อาคารสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

งบการเงินรวม

หน่ วย :บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

12,544,746
1,276,277
13,821,023

7,603,168
7,603,168

ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 ในงบการเงินรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแสดงรายการสิ นทรัพ ย์สิทธิ การใช้
รวมอยูใ่ นรายการส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํ นวน 12.84 ล้านบาท และ หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมอยูใ่ นรายการหนี้สินอื่นจํานวน 13.08 ล้านบาท
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั แสดงรายการสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมอยู่ใน
รายการส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ จาํ นวน 5.72 ล้านบาท และ หนี้ สิ นตามสัญญาเช่ ารวมอยู่ใน
รายการหนี้สินอื่นจํานวน 7.23 ล้านบาท
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี 2 ฉบับ ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับกิจการที่ให้ความช่ วยเหลือลูกหนี้ ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับกิจการที่ให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้
ความช่ วยเหลื อลู ก หนี้ ดังกล่ าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึ งวันที่ 31 ธัน วาคม 2564 หรื อจนกว่า
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงและให้ถื อปฏิ บ ัติตามการเปลี่ ย นแปลงดังกล่ าว ทั้งนี้
กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ และเลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิตาม
มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวทุกข้อที่ระบุในแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้
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แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ ให้เป็ นทางเลือกสําหรับทุกกิจการที่ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ เนื่ องจากการจัดทํางบการเงินในช่วงเวลาที่ COVID-19
ยังคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่ นอนสู ง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็ นผลให้ฝ่ายบริ หาร
ของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรื อในการวัดมูลค่าและรับรู ้รายการทางบัญชี
แนวปฏิ บ ัติท างการบัญ ชี ฉ บับ นี้ จึ งมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิ บ ัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลา
ที่ ยงั มี ความไม่แน่ นอนเกี่ ยวกับสถานการณ์ ดังกล่าว ทั้งนี้ กิ จการสามารถใช้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี
ฉบับ นี้ สํ าหรั บ การจัด ทํา งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลารายงานสิ้ น สุ ด ภายในช่ วงเวลาระหว่ างวัน ที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหว่างกาลจัดทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจาก
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16
เรื่ อง สัญญาเช่ามาถือปฏิบตั ิ ที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
4.1 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินรับรู ้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริ ษ ทั
เมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนการทํา
รายการที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อ การออกตราสารสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิ น
(นอกจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ วดั มู ลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น )
เพิ่ ม หรื อ หั ก จากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น หรื อ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ตามความ
เหมาะสม เมื่ อ รั บ รู ้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรก ต้น ทุ น การทํา รายการที่ เกี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การซื้ อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน รับรู ้ทนั ที
ในกําไรหรื อขาดทุน
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สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้ท้ งั หมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรม
ขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
1) ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
• สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์
ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
• ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการ
จ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้
2) ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
• สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ถู ก ถื อ ตามโมเดลธุ รกิ จที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ทําให้ สํ าเร็ จทั้ง รั บ
กระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน
• ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรั พย์ทางการเงิน ซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการ
จ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้
3) ตราสารทุนที่เลือกกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั เลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (เป็ นรายตราสาร) ทั้งนี้เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิก
ได้ การเลือกกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ หากตราสารทุนเป็ นการถือไว้เพื่อค้าหรื อหากเป็ นสิ่ งตอบแทนที่ คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู ้โดย
ผูซ้ ้ือในการรวมธุรกิจ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นวัดมูลค่าเมื่อ
เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมต้นทุนการทํารายการ
รายการดั ง กล่ า ววัด มู ล ค่ า ภายหลัง ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม กํา ไรและขาดทุ น ที่ เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและสํารองการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุ น สะสม ผลสะสมกําไรหรื อขาดทุ น จะไม่ ถู ก จัด ประเภทรายการใหม่ เป็ นกําไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อตัดจําหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดังกล่าวจะโอนไปกําไรสะสมแทน
เงินปั นผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่านี้ รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนตาม TFRS 9 เว้นแต่
เงินปั นผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งในการชดเชยต้นทุนของเงินลงทุน
เงินปั นผลรวมอยู่ในรายการ “กําไรและผลตอบตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน” ในกําไร
หรื อขาดทุน
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4) สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ ที่ ว ดั มูล ค่า ด้วยราคาทุนตัดจํา หน่ า ย และลูก หนี้ ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ จํา นวนเงิ น ของ
ผลขาดทุน ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่ รายงานเพื่อให้สะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของเครื่ องมือทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งรั บ รู ้ ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ตลอดอายุ เสมอสํ า หรั บ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับสิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ ประมาณการโดยใช้ตาราง
การตั้งสํ ารองขึ้นอยู่กับข้อมู ล ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต จากประสบการณ์ ใ นอดี ต ของกลุ่ ม บริ ษ ัท
ปรับปรุ งด้วยปั จจัยเฉพาะของผูก้ ูย้ ืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ ไป และการประเมินทิศทางทั้ง
ในปัจจุบนั และในอนาคต ณ วันที่รายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม
สําหรับเครื่ องมือทางการเงินอื่นทั้งหมด กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ เมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในความเสี่ ยงด้านเครดิตตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อ
เริ่ ม แรก แต่อย่างไรก็ตามหากความเสี่ ยงด้านเครดิ ตของเครื่ องมื อทางการเงินไม่ เพิ่ม ขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเครื่ องมือ
ทางการเงิ น นั้น ด้วยจํานวนเงิ น ที่ เท่ ากับ ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่ ค าดว่าจะเกิ ด ขึ้ น ใน 12 เดื อ น
ข้างหน้า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปฏิบตั ิผิดสัญญาที่มีความเป็ นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่ องมื อ
ทางการเงินที่คาดไว้ ในทางกลับกันผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
แสดงถึงสัดส่ วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดตลอดอายุที่คาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์
ปฏิบตั ิผิดสัญญาของเครื่ องมือทางการเงินที่มีความเป็ นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจาก
วันที่รายงาน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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4.2 สัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษัทที่เป็ นผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ ณ วันเริ่ มต้นของ
สั ญ ญาเช่ า กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้และหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ าที่ เกี่ ย วข้องกับ ทุ ก
ข้อตกลงสัญญาเช่าที่เป็ นสัญญาเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่า
สัญญาเช่าเหล่านี้ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานด้วยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า เว้นแต่เกณฑ์ที่เป็ นระบบอื่นที่ดีกว่าซึ่งเป็ นตัวแทนของรู ปแบบเวลาที่แสดงถึง
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้
จ่ายชําระ ณ วันนั้น โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถ
กําหนดได้กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยการวัดมูลค่าเริ่ มแรกกับหนี้ สินตามสัญญาเช่ าที่ เกี่ยวข้องการ
จ่ายชําระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชําระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล
หักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ และต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คิดค่าเสื่ อมราคาตลอดช่วงเวลาที่ ส้ ันกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ สะท้อนว่า บริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่
เกี่ยวข้องคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิท ธิ การใช้ การคิดค่าเสื่ อม
ราคาเริ่ ม ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
บริ ษ ทั ปฏิ บ ัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพ ย์ เพื่อประเมิ นว่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ด้อยค่าหรื อไม่และบันทึกสําหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ ที่ระบุได้
ตามที่กล่าวในนโยบายเรื่ อง “ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”
ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนี หรื ออัตราไม่ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าและ
สิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้ การจ่ ายชําระที่ เกี่ ยวข้องรั บรู ้ เป็ นค่ าใช้จ่ายสําหรั บงวดที่ มี เหตุ การณ์ หรื อ
เงื่อนไขการจ่ายชําระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยูใ่ นบรรทัด “ค่าใช้จ่ายอื่น” ในกําไรหรื อขาดทุน
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5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท

292,260,341 427,917,336 192,088,199 301,820,064
(12,141,924) (12,161,502) (12,086,551) (12,110,879)
280,118,417 415,755,834 180,001,648 289,709,185

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

ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2563 และวัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ทั มี เงิ นฝากสถาบันการเงิ น ในนามบริ ษ ัท
เพื่ อลูก ค้าในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมจํานวน 12.14 ล้านบาท และ 12.16 ล้านบาท ตามลําดับ และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการจํานวน 12.09 ล้านบาท และ 12.11 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั
ต้องส่ งคืนเมื่อลูกค้าทวงถาม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกค้าธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ยงั มียอดเงินลงทุนคงเหลือจํานวน
420 บัญชี และ 425 บัญชี ตามลําดับ ที่โอนไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 23)ยัง
ไม่ได้นาํ ส่ งสัญญาเปิ ดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด โดยลูกค้าดังกล่าว
มีเงินฝากเพื่อซื้ อขายหลักทรัพย์จาํ นวน 4.26 ล้านบาท และ 4.28 ล้านบาท ตามลําดับ และหุ ้นมูลค่า 68.15 ล้าน
บาท และ 103.73 ล้านบาท ตามลําดับ อย่ างไรก็ ตาม เมื่ อลู กค้าดังกล่ าวได้นําส่ งสั ญญาเปิ ดบัญชี ซ้ื อขาย
หลักทรั พย์กับบริ ษ ทั หลักทรั พย์ กรุ งไทย ซี มิ โก้ จํากัด แล้ว บริ ษ ทั จะโอนทรั พย์สิ นของลูกค้ารายที่ นําส่ ง
สัญญากลับไปฝากยังบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด ต่อไป
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6.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์
บริ ษทั มีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินคดี
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
(หัก) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

39,409,788
39,409,788

42,548,314
42,548,314

(39,409,788)
-

(42,548,314)
-

รายละเอียดการจําแนกลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ
บริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2563
ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ ยอดที่ใช้ ในการตั้งค่าเผื่อ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ าน
และดอกเบีย้ ค้างรับ ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
คาดว่าจะเกิดขึน้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต
ลูกหนี้ที่มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม

-

-

-

-

-

-

39,409,788
39,409,788

39,409,788
39,409,788

(39,409,788)
(39,409,788)
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หน่ วย : บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญ
มูลค่าลูกหนีธ้ ุรกิจ
และดอกเบีย้ ค้างรับ
หลักทรัพย์และ
ดอกเบีย้ ค้างรับ
มูลหนี้ปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัยจะสู ญ
รวม

7.

42,548,314
42,548,314

(42,548,314)
(42,548,314)

-

เงินลงทุนที่ไม่ ได้ วางเป็ นประกัน
7.1 บริ ษทั มีเงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็ นหลักประกันในตราสารหนี้และตราสารทุนดังต่อไปนี้
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2563
1. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุน:
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
รวมตราสารทุน
ตราสารหนี้:
ตัว๋ แลกเงิน
หน่วยลงทุน
หุ้นกูภ้ าคเอกชน
รวมตราสารหนี้
รวมเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน

16,429,124
46,850,253
63,279,377
593,626,143
44,135,058
3,195,550
640,956,751
704,236,128
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2. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมเงินลงทุนวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3. เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย
บัตรเงินฝาก
รวมเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
รวมเงินลงทุนที่ไม่ได้วางประกัน

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2563
87,652,952
87,652,952

19,000,000
19,000,000
810,889,080
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม
2563

1. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุน:
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
รวมตราสารทุน
ตราสารหนี้:
ตัว๋ แลกเงิน
หน่วยลงทุน
รวมตราสารหนี้
รวมเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน

593,626,143
44,135,058
637,761,201
701,040,578

2. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมเงินลงทุนวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมเงินลงทุนที่ไม่วางประกัน

87,652,952
87,652,952
788,693,530

16,429,124
46,850,253
63,279,377
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ทั มี เงิ นลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน แยกตามประเภทเงิ นลงทุนได้
ดังต่อไปนี้

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 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
บาท
บาท
35,951,541
3,195,550
645,486,175
684,633,266
(18,352,802)
(65,133,799)
601,146,665

14,148,784
3,195,550
583,802,331
601,146,665
601,146,665

168,559,655
(35,158,548)
133,401,107

133,401,107
133,401,107

19,000,000
19,000,000

19,000,000
19,000,000

51,607,203
125,000
51,732,203
(5,724,791)
46,007,412
799,555,184

45,882,412
125,000
46,007,412
46,007,412
799,555,184
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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 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
บาท
บาท
35,951,541
580,352,376
616,303,917
(18,352,802)
597,951,115

14,148,784
583,802,331
597,951,115
597,951,115

168,559,655
(35,158,548)
133,401,107

133,401,107
133,401,107

51,607,203
125,000
51,732,203
(5,724,791)
46,007,412
777,359,634

45,882,412
125,000
46,007,412
46,007,412
777,359,634
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7.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ตามอายุคงเหลือของสัญญา

บัตรเงินฝาก
รวม

บัตรเงินฝาก
รวม

ไม่ เกิน 1 ปี
19,000,000
19,000,000

ไม่ เกิน 1 ปี
19,000,000
19,000,000

หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
-

รวม
19,000,000
19,000,000
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
-

รวม
19,000,000
19,000,000

(ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี)
7.3 กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่รับรู ้ในส่ วนของเจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
- จากการปรับปรุ งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
(26,744,233)
(12,873,149)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
(26,744,233)
(12,873,149)

3,771,173
(754,235)
(23,727,295)

3,771,173
(754,235)
(23,727,295)

(17,338,855)
3,467,771
(26,744,233)

(17,338,855)
3,467,771
(26,744,233)
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7.4 เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

เงินลงทุน

เหตุผลของการใช้
ทางเลือกในการแสดง
รายการด้วยวิธีดังกล่าว

บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
อสังหาริ มทรัพย์ เอไอเอ็ม
คอมเมอร์เชียล โกรท
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
เงินปันผลรับ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
งวดสามเดือน
ที่ถูกโอนภายใน
สิ้นสุ ดวันที่
ส่ วนของเจ้ าของ
31 มีนาคม 2563
65,621,730
-

มีความตั้งใจจะถือ
เงินลงทุนระยะยาว
มีความตั้งใจจะถือ
เงินลงทุนระยะยาว
มีความตั้งใจจะถือ
เงินลงทุนระยะยาว

12,818,000
8,885,184

มีความตั้งใจจะถือ
เงินลงทุนระยะยาว

328,038
87,652,952

หน่ วย:บาท

เหตุผลของ
การโอน

-

-

-

-

384,640

-

-

-

-

-

384,640

-

-

ในระหว่างงวดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั มีการตัดรายการเงินลงทุนออกจากบัญชี ดังนี้
รายการที่ถูกตัดรายการ
ออกจากบัญชี :

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่มีการตัด
รายการ
64,087
8,224,859
8,288,946

บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
Yeah1 Group Corporation
รวม

เงินปันผลรับ

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จากการตัดรายการ

-

(173,913)
(41,056,469)
(41,230,382)

หน่ วย : บาท
เหตุผลในการตัด
รายการ
ขาย
ขาย

7.5 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารทุนในบริ ษทั ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ราคาทุน/
มูลค่า
ค่าเผื่อ
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
การด้ อยค่ า
ด้ านเครดิต
ที่คาดว่ าจะ
เกิดขึน้
บาท
บาท
บาท
7,808
6,751
1,057
7,808

6,751

1,057

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/
มูลค่า
ค่าเผื่อ
ราคาตามบัญชี
ยุติธรรม
ผลขาดทุน
ด้ านเครดิต
ที่คาดว่ าจะ
เกิดขึน้
บาท
บาท
บาท
7,808
6,772
1,036
7,808

6,772

1,036
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8.

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

เงินให้กยู้ ืม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
อัตราดอกเบีย้
วันเริ่มสั ญญา
วันครบกําหนด
เงินต้ น
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
5.00
24 กันยายน 2562 16 กรกฎาคม 2563
19,000,000
493,169
19,000,000
493,169

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ) ต่ อปี
เงินให้กยู้ ืม
รวม

9.

5.00

รวม
บาท
19,493,169
19,493,169

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วันครบกําหนด
เงินต้ น
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
บาท
บาท

วันเริ่มสั ญญา

24 กันยายน 2562 16 กรกฎาคม 2563

19,000,000
19,000,000

256,967
256,967

รวม
บาท
19,256,967
19,256,967

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดังนี้
ชื่อบริษทั

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด

งบการเงินรวม
ทุนชําระแล้ว
สิทธิการออกเสียง
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
ล้านบาท
ล้านบาท
ร้ อยละ
ร้ อยละ

ประเภท
ธุรกิจ

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

วิธีราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
ล้านบาท
ล้านบาท

วิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
ล้ านบาท
ล้านบาท

ธุรกิจหลักทรัพย์
นําเข้า ส่งออก
จัดจําหน่ายปลีก
และส่งนํ้าหอมและ
เครื่ องสําอาง
ธุรกิจด้านสุขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม

หุ้นสามัญ

2,137

2,137

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,324.8

1,297.8

หุ้นสามัญ

100.

100.

26.00

26.00

26.0

26.0

14.0

15.4

หุ้นสามัญ

60.0

60.0

30.00

30.00

217.8
1,487.9

217.8
1,487.9

199.2
1,538.0

197.2
1,510.4
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ชื่อบริษทั

ประเภท
ธุรกิจ

บริษัทย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน อินโนเทค จํากัด

บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์ ลุมพินี จํากัด

บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

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

ธุรกิจหลักทรัพย์
นําเข้า ส่งออก
จัดจําหน่ายปลีก
และส่งนํ้าหอมและ
เครื่ องสําอาง
ธุรกิจด้านสุขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม

ทุนชําระแล้ว
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
ล้านบาท
ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิทธิการออกเสียง
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
ร้ อยละ
ร้ อยละ

วิธีราคาทุน
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
ล้านบาท
ล้านบาท

วิธีส่วนได้เสีย
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
ล้านบาท
ล้านบาท

หุ้นสามัญ

67.6

112.7

100.0

100.00

275.8

275.8

54.7

63.8

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

25.0
475.0

25.0
475.0

100.0
100.0

100.00
100.00

25.0
475.0
(221.1)
554.7

25.0
475.0
(212.0)
563.8

24.2
429.4
508.3

24.2
442.7

-

530.7

หุ้นสามัญ

2,137.8

2,137.8

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,324.8

1,297.8

หุ้นสามัญ

100.0

100.0

26.00

26.00

26.0

26.0

14.0

15.4

หุ้นสามัญ

60.0

60.0

30.00

30.00

217.8
1,487.9
2,042.6

217.8
1,487.9
2,051.7

199.2
1,538.0
2,046.3

197.2
1,510.4
2,041.1

สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมตามงบการเงินที่คูณตามสัดส่ วนการถือหุ ้นแล้วมีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

รายได้รวม
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
สุทธิสาํ หรับงวด

บริษัทหลักทรัพย์
กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
3,034.0
(1,893.4)
1,140.6

บริษัทหลักทรัพย์
กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
152.6

ณ วันที่
31 มีนาคม 2563
ล้านบาท
อื่นๆ
163.5
(104.8)
58.7
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
31 มีนาคม 2563
ล้านบาท
อื่นๆ

รวม
3,197.5
(1,998.2)
1,199.3

รวม

41.1

193.7

19.3

0.6

19.9

7.7

-

7.7

บริษัทหลักทรัพย์
กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
3,075.6
(1,944.4)
1,131.2

บริษัทหลักทรัพย์
กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
129.8

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ล้านบาท
อื่นๆ
154.8
(98.7)
56.1
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
31 มีนาคม 2562
ล้านบาท
อื่นๆ

รวม
3,230.4
(2,043.1)
1,187.3

รวม

44.4

174.2

(4.6)

(1.3)

(5.9)

(10.7)

-

(10.7)
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บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่ อ วัน ที่ 11 ตุ ล าคม 2562 ตามมติ ท่ี ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ร่ วมพิ จารณาอนุ ม ัติ เพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนหุ ้นสามัญอีกจํานวน 600,000 หุ ้นจากหุ ้นสามัญเดิมจํานวน 400,000 หุ้นเป็ นหุ้นสามัญใหม่
จํานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ได้ใช้สิทธิ
ซื้อหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวอีกจํานวน 122,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท มูลค่าเงินลงทุนรวม 12.20
ล้านบาท ซึ่ งส่ งผลให้บ ริ ษ ทั มี สั ดส่ วนการถือหุ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 34.50 เป็ นร้อยละ 26.00 และมี
มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้ น 26.00 ล้านบาทของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
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 ื อหุ้นเดิมใน
ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ในเรื่ องการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริ ษทั ย่อยได้รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเมื่ อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชําระแล้วกับสํานักงาน
ทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ 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
บริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค
จํากัด มีมติอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจาก 112.70 ล้านบาทเป็ น 67.62 ล้านบาทโดย
การลดจํานวนหุ ้นจดทะเบียนจาก 22,540,000 หุ ้นเป็ นจํานวน 13,524,000 หุ ้นเพื่อลดขาดทุนสะสมของ
บริ ษทั ย่อย โดยจดทะเบียนลดทุนและทุนที่ออกและชําระแล้วกับสํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนและบริ ษทั
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
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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 และทุนที่ออกและชําระแล้วกับสํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนและบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
10. ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริ ษทั มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ยอดต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

เงินสํารองของสินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่ มีการเพิ่มขึน้ อย่าง
มีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้าน
เครดิต

หน่ วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสํารองของสินทรัพย์ทาง
เงินสํารองของ
การเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง
สินทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการด้อยค่าด้าน
มีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้าน
เครดิต
เครดิต

รวม

-

-

42,548,314

42,548,314

-

-

(3,138,526)
39,409,788

(3,138,526)
39,409,788

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ยอดต้นปี
หัก โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญที่ต้งั ในระหว่างปี
ยอดปลายปี

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
62,605,839
(20,057,525)
42,548,314
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11. สิ นทรัพย์ อื่น

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
1,014,352
230,455
1,356,847
806,547
1,223,114
229,687
362,486
153,270
877,157
801,836
2,081,933
2,124,733
3,234,962 12,147,564
14,429,548
22,658,168
4,643,591
51,882,158

14,443,039
24,218,300
3,858,241
59,013,672

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
456,374
347,588
149,160
362,486
153,270
273,646
260,379
1,024,144
1,066,944
3,195,591
3,095,645
1,505,242
332,637
7,497,708

5,326,246
455,021
10,506,665

12. เงินกู้ยืมอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื อื่นดังต่อไปนี้

เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ ืมอื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ ี่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
บาท
บาท
3.50

99,272,472
99,272,472

-

-

99,272,472
99,272,472
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เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ ืมอื่น

เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ ืม
รวมเงินกูย้ ืมอื่น

เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ ืม
รวมเงินกูย้ ืมอื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ ี่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
บาท
บาท
3.50

148,349,296
148,349,296

-

-

148,349,296
148,349,296

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ ี่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
บาท
บาท
3.50
3.50

99,272,472
350,000,000
449,272,472

-

-

99,272,472
350,000,000
449,272,472

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ ี่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
บาท
บาท
3.50
3.50

148,349,296
350,000,000
498,349,296

-

-

148,349,296
350,000,000
498,349,296
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การเปลี่ ยนแปลงของบัญ ชี เงิ น กู้ยืม อื่ น สําหรั บ งวดสามเดื อนสิ้ น สุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2563 และ 2562
มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดยกมาต้นงวด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ได้รับเงินกูย้ มื อื่น
จ่ายคืนเงินกูย้ มื อื่น
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือปลายงวด

ยอดยกมาต้นงวด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ได้รับเงินกูย้ มื อื่น
จ่ายคืนเงินกูย้ มื อื่น
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
148,349,296 528,062,334
385,801,868
(50,000,000) (500,000,000)
923,176
99,272,472

5,692,050
419,556,252

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
498,349,296 528,062,334
385,801,868
(50,000,000) (500,000,000)
923,176
449,272,472

5,692,050
419,556,252
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13. หนีส้ ิ นอื่น

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิม่ ค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินคืนทุนและเงินปันผลที่ผถู ้ ือหุน้ ยัง
ไม่ได้นาํ เช็คไปขึ้นเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
1,374,985
2,096,661
105,126
505,534
6,583,523
7,773,509
5,980,102
19,610,537

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
654,734
564,944
84,709
111,624
6,056,103
6,509,891
5,354,769
16,908,945

5,896,122
13,080,950
739,214
33,760,022

5,896,122
7,234,551
790,513
26,071,501

5,896,124
1,069,266
36,951,631

5,896,124
1,117,833
31,109,361

14. 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 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่ อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และเพื่ อรองรั บการใช้สิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้ 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
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4) อนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (ZMICO-W4)
ให้ แก่ ผู ้ถื อหุ ้ นเดิ มของบริ ษ ัทตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้ น (Right Offering) ในจํานวนไม่ เกิ น 413,434,000
หน่ วย โดยไม่คิ ดมู ลค่า โดยมี อตั ราการจัดสรร 4 หุ ้นสามัญเดิ มต่อ 1 หน่ วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (กรณี
มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกาํ หนดอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อัตราการใช้สิทธิ ใบ
สาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มี สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นได้ 2 หุ ้น และราคาการใช้สิทธิ 2.70 บาทต่อหุ ้น
บริ ษทั ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,240,302,463 บาท
และมีทุนที่ออกและชําระแล้วจํานวน 826,868,463 บาท
หุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คํานวณดังนี้

ยอดยกมา (มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
เพิ่มระหว่างงวด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

ณ วันที่
31 มีนาคม
2563
หุ้น
1,653,736,926
1,653,736,926

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
หุ้น
1,307,736,926
280,591,781
1,588,328,707

15. รายได้ ดอกเบีย้

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากในสถาบันการเงิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
575,152
859,764
279,456
4,184
854,608
863,948

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
456,374
746,045
236,202
1,039,801
692,576
1,785,846
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16. กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน

กําไรจากเงินลงทุน
เงินปันผลรับ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
6,474,345 33,365,362
4,671,448
315,109
11,145,793 33,680,471

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
6,442,564 33,016,677
4,671,448
315,109
11,114,012 33,331,786

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
กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

18. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ - รายได้
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
2,750,968
2,046,667

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
2,140,000
1,826,667

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
292,218
772,188
292,218
772,188

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
292,218
774,994
292,218
774,994
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การกระทบยอดภาษีเงินได้และกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
(7,785,440)
210,026
20%
20%

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไรก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
1,557,088
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทาง
บัญชีแต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี 9,505,889
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้
เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(183,446)
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใช้ไป
(คาดว่าจะไม่ได้ใช้)
(10,587,313)
ภาษีเงินได้ - รายได้
292,218

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
(14,395,607) 12,541,835
20%
20%

(42,005)

2,879,121

(2,508,367)

(2,518,522)

8,183,856

(49,354)

(131,463)

(183,446)

(131,463)

3,464,178
772,188

(10,587,313)
292,218

3,464,178
774,994
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19. 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 งต่อรองกันอย่างอิสระที่ถือปฏิ บตั ิเป็ นปกติในธุ รกิ จ
รายการธุรกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
19.1 ยอดคงเหลือกับ บุคคลที่เกี่ย วข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้

บริษัทย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
เงินกูย้ ืม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
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
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท

-

-

54,732,966
19,000,000
493,169
8,209

63,789,107
19,000,000
256,967
8,807

-

-

25,000,000

25,000,000

-

-

475,000,000
350,000,000
3,748,634

475,000,000
350,000,000
702,869

1,324,815,804 1,297,802,506
59,987,252
5,151,455
5,317,439
111,361
323,553

1,244,095,520 1,244,095,520
59,987,252
5,151,455
5,317,439
111,361
323,553

13,966,547

15,340,486

26,000,000

26,000,000

199,170,504

197,225,394

217,800,000

217,800,000

65,621,730

88,868,494

65,621,730

88,868,494

37,800,000

37,800,000

37,800,000

37,800,000
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19.2 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 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

บริษัทย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กูย้ ืมระยะสั้น
รายได้ค่าบริ การจัดการ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคมน
2563
2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคมน
2563
2562
บาท
บาท

-

-

236,202
1,290,000

234,247
860,000

-

-

219,375

146,250

-

-

12,303

2,670

-

-

-

37,260

-

-

1,410,000

801,370
940,000

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่

-

-

-

160,290

รายได้อื่น

-

-

-

3,203

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
รายได้อื่น
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่

บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กูย้ ืมระยะสั้น
รายได้ค่าบริ การจัดการ

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
ค่าบริ การงานวิจยั
รายจ่ายค่าบริ การ
ค่าธรรมเนียมอื่น
รายจ่ายค่าบริ หารจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
รายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
ค่าบริ การจัดการ

750,000

750,000

750,000

750,000

154,080

154,080

154,080

154,080

53,554
-

533,738
269,428

53,554
-

533,738
269,428

นโยบายการกําหนดราคา

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
430,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ข้อ 19.3.4)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
73,125 บาทต่อเดือน
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
7,605 บาทต่อเดือนและยกเลิกสัญญา
ตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
470,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ข้อ 19.3.5)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
80,145 บาทต่อเดือน
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาท
ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 19.3.2)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 19.3.1)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 19.3.3)
ตามมูลค่าเงินลงทุน

-

199,658,120

-

199,658,120

-

2,036,016
23,825,065
37,913,044

-

2,036,016
23,825,065
37,913,044

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน

252,600

-

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

279,000
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สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
5,627,108
2,052,088
744,849
289,088
6,371,957
2,341,176

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2563
2562
บาท
บาท
2,684,167
1,246,088
372,570
221,593
3,056,737
1,467,681

19.3 สัญญาที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
19.3.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ 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
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บริ ษทั ทําสัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็ นเดือนละ 68,000 บาท โดย
มี ผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มี นาคม 2564 ให้มี ผลบังคับ ใช้ต่อปี อี กคราวละ 1 ปี
เว้นแต่ คู่สั ญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิ กสั ญญาให้คู่ สั ญญาอี กฝ่ ายหนึ่ งทราบล่ วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
19.3.2 เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริ ษ ทั ทําสั ญญากับบริ ษ ทั หลักทรั พย์ กรุ งไทย ซี มิ โก้ จํากัด สําหรั 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
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19.3.3 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 บริ ษทั ทําสัญญากับ บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้ จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ร่ วม โดยบริ ษทั ร่ วมจะเป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนส่ วนบุคคลที่ บริ ษทั ลงทุน สัญญามีอายุ 2 ปี
และให้มีผลบังคับ ใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่บ ริ ษทั ได้แจ้งการบอกเลิ กสัญญาให้ทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตรา
ร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
19.3.4 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
คู่ สั ญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิ กสั ญญาให้ คู่ สั ญญาอี กฝ่ ายหนึ่ งทราบล่ วงหน้าเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
19.3.5 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
20. ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ทั และบริ ษ ัทย่อยมี ภาระผูกพันตามสั ญญาเช่ า
อุ ปกรณ์ สํ านั กงานและค่ าบริ การอื่ น ซึ่ งจะต้องจ่ ายค่ าเช่ าและค่ าบริ การในอนาคต ดังต่ อไปนี้ (ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 รวมสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับอาคาร และยานพาหนะ)

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
4,508
7,788
4,632
10,174
9,140
17,962

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
2,744
4,428
2,321
4,831
5,065
9,259
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21. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจหรื อภูมิศาสตร์
ข้อมู ลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิ จของบริ ษ ทั และบริ ษ ัทย่อยสํ าหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้

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

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

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
19,296
19,296
19,296

(หน่ วย : พันบาท)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
การลงทุน
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
งบการเงินรวม
122
16,238
35,656
122
16,238
35,656
(9,132)
16,238
26,402
1,675
(35,862)
292
(7,493)

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
(4,643)
(4,643)
(4,643)

(หน่ วย : พันบาท)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
การลงทุน
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
งบการเงินรวม
97
33,577
29,031
97
33,577
29,031
(5,640)
33,577
23,294
14
1,142
(24,240)
772
982

สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั ต่อไปนี้

สินทรัพย์ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ธุรกิจ
หลักทรัพย์

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์

สินทรัพย์
ที่ไม่ ได้ปันส่ วน

(หน่ วย : พันบาท)

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน

ธุรกิจการลงทุน
และอื่นๆ

1,324,816

78,248

1,084,861

24,330

344,442

2,856,697

1,297,803

86,270

1,438,388

24,260

98,469

2,945,190

งบการเงินรวม
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22. การบริหารความเสี่ ยง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษทั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 35/2560 เรื่ อง “การดํารงเงินกองทุน
สภาพคล่ องสุ ทธิ ” กําหนดให้บริ ษ ัทหลักทรั พย์ดาํ รงเงิ นกองทุนสภาพคล่ 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 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนสภาพ
คล่ อ งสุ ท ธิ แ ละส่ ว นของเจ้า ของตามเกณฑ์ ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากบริ ษ ัท ได้รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1)
ตั้ง แต่ วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษ ัท ได้รับ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ป ระเภทการเป็ น
ที่ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดํารงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทั้ง
สองอย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.4/2561 เรื่ อง
การดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนและที่ปรึ กษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 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
เงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่ งมี ผลใช้บงั คับในวันที่ 1 เมษายน 2561 ประกาศดังกล่าวกําหนดให้บริ 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 31 มี นาคม 2563 บริ ษทั ย่อยสามารถดํารงเงินกองทุนข้างต้นเป็ นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
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23. การโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุรกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชีมาร์ จิ้นให้แก่
บริ ษ ั ท หลัก ทรั พ ย์ กรุ ง ไทย ซี มิ โ ก้ จํา กัด ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ร่ ว มของบริ ษัท ตามแผนร่ ว มลงทุ น กั บ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุ รกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทน
สําหรับการโอนธุ รกิจรวมเป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท เมื่อสิ้ นสุ ดปี 2554 บริ ษทั รับรู ้ค่าตอบแทนสําหรับ
การโอนธุ รกิ จครบทั้ง 500 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษ ทั ร่ วมสามารถทํากําไรก่ อนหักดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อม
ราคาและค่ า ตัด จํา หน่ าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้ง แต่ ปี 2552 - 2554 ได้ต ามเงื่ อ นไขที่ ก ํา หนดไว้ใ น
สัญญา
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 วนที่เหลือแสดงเป็ น “กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้”
ทั้งนี้ บริ ษ ทั จะรับ รู ้ “กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษ ทั ร่ วมรอรับรู ้” 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 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
เพิ่มเติมเป็ นจํานวนเงิน 0.01 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2563 และวันที่ 31 ธัน วาคม 2562 กําไรจากการโอนธุ รกิ จให้ แก่ บริ ษ ัทร่ วมรอรั บรู ้
คงเหลือเป็ นจํานวนเงิน 148.20 ล้านบาท

- 42 -

24. การวัดมูลค่ ายุติธรรม
รายการสิ นทรั พย์ทางการเงิ นหรื อหนี้ สิ นทางการเงิ นบางรายการของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยมี การวัดมู ลค่ า
ด้วยมู ลค่ ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่ อไปนี้ แสดงถึ งข้อมู ลเกี่ ยวกับการประเมิ น
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนที่ไม่วางเป็ นประกัน
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
หน่วยลงทุน

งบการเงินรวม
มูลค่ายุติธรรม
ลําดับชั้นมูลค่า
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
ยุติธรรม
2563
2562

16,429,124

14,148,784

1

46,850,253

46,007,412

2

593,626,143

583,802,331

2

44,135,058

-

2

ตราสารหนี้ – หุ้นกูเ้ อกชน

3,195,550

3,195,550

2

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

87,652,952

133,401,107

1

สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนที่ไม่วางเป็ นประกัน
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
หน่วยลงทุน
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ลําดับชั้นมูลค่า
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
ยุติธรรม
2563
2562

16,429,124

14,148,784

1

46,850,253

46,007,412

2

593,626,143

583,802,331

2

44,135,058

87,652,952

-

133,401,107

2

1

(หน่ วย : บาท)

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้ อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ณ สิ้ นวันทําการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานและราคาทุน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value)
ณ สิ้นวันทําการสุ ดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
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 สิ้ นวันทําการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานและราคาทุน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value)
ณ สิ้นวันทําการสุ ดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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25. คดีฟ้องร้ อง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 บุคคลภายนอกฟ้ องร้องคดีต่อบริ ษทั เป็ นจําเลยร่ วมกับบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ งในมูล
ละเมิดจากการให้บริ การทางการเงินประเภทหนึ่ง
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บุคคลภายนอกจํานวนเจ็ดรายฟ้องร้องคดีต่อบริ ษทั เป็ นจําเลยร่ วมกับ
บริ ษ ทั ร่ วมแห่ งหนึ่ งและบุคคลภายนอกรายหนึ่ งในมูล ละเมิ ดจากการให้บ ริ การทางการเงินประเภท
เดียวกันกับคดีขา้ งต้น
ปั จจุ บ ันทั้งสองคดี อยู่ ระหว่างการพิ จารณาของศาลชั้นต้น ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารและทนายความของบริ ษ ัท
พิจารณาแล้วเห็นว่า บริ ษทั มีหลักฐานที่จะหักล้างข้อกล่าวหาได้ท้ งั สองคดี
และต่อมา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 บุคคลภายนอกจํานวนเจ็ดรายข้างต้นได้ฟ้องร้องบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วม
ข้างต้นเป็ นจําเลยร่ วมกับบุคคลอื่นๆ รวมทั้งสิ้ น 30 รายในความผิดทางอาญา ซึ่ งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอน
การไต่สวนมูลฟ้องและบริ ษทั อยูร่ ะหว่างจัดหาทนายเพือ่ ต่อสู ้คดี
26. การอนุมัติให้ ออกงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับการอนุ มตั ิ ให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของ
บริ ษทั เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

