
 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

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

บริษทัได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกัด 

เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคม 2537 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2538 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนท่ี ชั้น 18 เลขท่ี 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ 

ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

2. การคา้หลกัทรัพย ์ 

3. การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน  

4. การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 

5. การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เนต  

6. ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

7.  ธุรกิจการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย 

จาํกัด (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกันและบริษทัได้หยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสือ

อนุมติัของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.701/2552 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บ

อนุญาตให้ขยายระยะเวลาหยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 

2556 ตามหนังสืออนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กลต.ธ.

474/2554ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริษทัได้ยื่นขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยู่แลว้ต่อ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามหนงัสือท่ี กลต. บธ. 994/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 

โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 
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นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเร่ิมประกอบธุรกิจนายหน้า

ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามหนงัสืออนุมติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ท่ี บสช.0002/2561 

ปัจจุบนับริษทัไดข้ายสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้แก่บริษทัหลกัทรัพยอ่ื์น

โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

ในปัจจุบนัธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นการประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการลงทุนและอาจมีการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์

ท่ีไม่เป็นการแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั  

บริษทัมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1.  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรั้บอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจประเภทการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และการ

เป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

2.  บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงคห์ลกั

เพื่อประกอบธุรกิจประเภทรับซ้ือ รับโอน และรับจ้างบริหาร สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบัน

การเงิน หรือ สินทรัพย์ของสถาบันการเงินท่ีถูกระงับการดําเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนถึง

หลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้นเพื่อนาํไปบริหารพฒันาหรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

3. บริษทั เอสอี ดิจิทัล จาํกัด ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อประกอบ

ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั และเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 บริษทัไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน

และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งสมํ่าเสมอ 
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2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกจิการ 

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นในสกุลเงิน

บาทและตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34  เร่ือง “การรายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธี

ปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล

เป็นแบบย่อ และมีการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี สธ. 6/2562 ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2562 เร่ือง “แบบงบการเงิน

สาํหรับบริษทัหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3)” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี

ท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยบริษัทได้จดัประเภทรายการใหม่ใน 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ท่ีแสดงไวเ้พื่อการ

เปรียบเทียบตามประกาศดงักล่าวแลว้ ดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการ

ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2563 ดงัน้ี 

หน่วย: บาท   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 การจัดประเภท การจัดประเภท 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะกิจการ รายการเดิม รายการใหม่ 

เงินลงทุนท่ีไม่ไดว้างเป็นประกนั 799,555,184 777,359,634 เงินลงทุน เงินลงทุนท่ีไม่ไดว้างเป็นประกนั 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ไดมี้

การจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ

เฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงัน้ี 

หน่วย: บาท  

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด การจัดประเภท การจัดประเภท 

 วันท่ี 31 มีนาคม 2562 รายการเดิม รายการใหม่ 

 งบการเงินรวม งบการเฉพาะ   

  กิจการ   

รายไดด้อกเบ้ีย 863,948 1,785,846 กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน รายไดด้อกเบ้ีย 

   จากเคร่ืองมือทางการเงิน  

กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน 139,407 139,407 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน 

จากเคร่ืองมือทางการเงิน    จากเคร่ืองมือทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 5,692,050 5,692,050 ตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึง

นาํมาแสดงเปรียบเทียบ ไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสําหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ 
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2.3 ผลการดาํเนินงานซ่ึงยงัไม่ไดต้รวจสอบที่ปรากฏในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 

มิใช่เคร่ืองบ่งช้ีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเตม็ปี 

2.4 ข้อมูลบางประการซ่ึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีท่ีได้จัดทําขึ้ นตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน มิไดน้าํมาแสดงไว ้ณ ท่ีน้ี เน่ืองจากมิไดมี้การกาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวในงบการเงินระหว่างกาล ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 2563 จึงควรอ่านประกอบกบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดมี้

การตรวจสอบแลว้ 

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษทัย่อยท่ีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน

ระหว่างกาลรวมน้ีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

ได้จัดทําขึ้ นโดยรวมงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  

31 มีนาคม 2563 ซ่ึงไดส้อบทานแลว้ดงัต่อไปน้ี 

    จัดตั้งขึน้ใน  อัตราร้อยละ  อัตราร้อยละของสินทรัพย์  อัตราร้อยละของรายได้ 

ช่ือบริษทั  ลักษณะธุรกิจ  ประเทศ  ของการถือหุ้น  ที่รวมอยู่ในสินทรัพย์รวม  ที่รวมอยู่ในรายได้รวม 

      ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่

      31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562 

      ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ  จดัการกองทุน  ไทย  100  100  3  3  1  2 

กองทุน อินโนเทค จาํกดั                 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์  รับซ้ือ รับโอนและรบัจา้ง  ไทย  100  100  1  1  -  - 

ลุมพินี จาํกดั  บริหารสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ               

  ของสถาบนัการเงิน               

บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั  สินทรัพยด์ิจิทลั  ไทย  100  100  15  15  19  - 

2.6 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับรอบบญัชี

ปัจจุบนั 

ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนว

ปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี

ขึ้ นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น 

การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทาง

การเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 

ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) และ หลกัการ

เก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดขึ้น รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

การนาํมาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

1) ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และทาํ

ใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ี

กาํหนดให ้วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  

2) ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคท์ั้งเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ

เพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และทําให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดให ้วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

3) เงินลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนทั้งหมดและตราสารทุนวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน 

เวน้แต่ท่ีกล่าวไวก่้อนหน้า กลุ่มบริษทัอาจปฏิบัติดังต่อไปน้ีกับสินทรัพยท์างเงินท่ีเม่ือเลือกรับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้: 
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กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้แสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลงักบัตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่

เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือไม่เป็นส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจ

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

ผูบ้ริหารของกลุ ่มบริษทัสอบทานและประเมินสินทรัพยท์างการเงินของกลุ ่มบริษทั ที่มีอยู่  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่ ณ วนันั้น และไดข้อ้สรุปว่าการนํา 

TFRS 9 มาปฏิบติัใช้คร้ังแรกส่งผลกระทบดงัน้ีต่อสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

• เงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริษทั (ไม่ใช่เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อค้าหรือไม่เป็นส่ิงตอบ

แทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจ) ท่ีจดัประเภทไวก่้อนหน้าเป็นเงิน

ลงทุนเผื่อขายและวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ แต่ละวนัท่ีรายงานตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน เลือกกาํหนดให้

แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

ตราสารทุนเหล่าน้ียงัคงสะสมต่อเน่ืองในสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทุน 

• ไม่มีการเปล่ียนแปลงในการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริษทั ท่ีถือไวเ้พื่อคา้ 

ตราสารทุนเหล่าน้ียงัคงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

• เงินลงทุนท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสําหรับเงิน

ลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และเงินให้กู ้ยืมและลูกหน้ีท่ีมีการถือครองตามโมเดล

ธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการ

จ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าภายหลงั

ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

TFRS 9 มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัในเร่ืองการจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงินท่ี

เก่ียวขอ้งกับการบญัชีสําหรับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเลือกกาํหนดให้

แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของ 

ผูอ้อก 
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TFRS 9 กําหนดให้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินนั้น แสดงเป็นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่การ

รับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

นั้ นจะก่อให้ เกิดห รือขยายการจับ คู่ อย่างไม่ เห มาะส มท างการบัญ ชีในกําไรหรือขาดทุ น  

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินทางการเงินจะไม่จดั

ประเภทรายการใหม่ภายหลงัเป็นกาํไรหรือขาดทุน แต่จะโอนไปกาํไรสะสมเม่ือตดัรายการแทน 

การนาํ TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกไมส่่งผลกระทบต่อหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

TFRS 9 กาํหนดเก่ียวกับการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยใช้โมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

โมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกาํหนดให้บริษทับนัทึกผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นและ

การเปล่ียนแปลงในผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นเหล่านั้ น ณ แต่ละวันท่ีรายงานเพื่อสะท้อนการ

เปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตตั้งแต่รับรู้สินทรัพยท์างการเงินเม่ือเร่ิมแรก ในความหมายเดียวกนั

คือการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ดา้นเครดิตขึ้นก่อน 

TFRS 9 กาํหนดใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัรายการดงัน้ี 

(1) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย และ 

(2) ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์

TFRS 9 กาํหนดให้กลุ่มบริษทัและบริษทัย่อยวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน

ด้วยจาํนวนท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ หากความเส่ียงด้านเครดิตของ

เคร่ืองมือทางการเงินนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หรือเม่ือเคร่ืองมือทางการ

เงินเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกาํเนิด แต่อย่างไรก็ตามหากความ

เส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก (ยกเวน้

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกาํเนิด) บริษทัและบริษทัย่อยถูกกาํหนดให้

วดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินนั้นด้วยจาํนวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า TFRS 9 กาํหนดให้ใช้วิธีการอย่างง่ายสําหรับการวดัมูลค่า

ของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้วยจาํนวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับ

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยใ์นสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้
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การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํ TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

ตารางขา้งล่างแสดงจาํนวนเงินของการปรับปรุงสําหรับรายการแต่ละบรรทดับนงบการเงินท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการนาํ TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกสาํหรับงวดปัจจุบนั 

หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบัญชีเดิม 

ตาม TAS105 

ณ 31 ธ.ค. 62 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ตามบัญชีจากการจัด

ประเภทรายการใหม่ 

 

มูลค่าตามบัญชีใหม่

ตาม TFRS 9 

ณ 1 ม.ค. 63 

สินทรัพย์ทางการเงิน  

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  

   

- เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน - ตามข้อกําหนด   

   

ยอดยกมาจากหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (ตาม TAS 105)     601,146,665 - 601,146,665 

บวก จากเงินลงทุนทัว่ไป (ตาม TAS 105)    - 46,007,412 46,007,412 

  รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย

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

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

หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจจการ 

มูลค่าตามบัญชีเดิม 

ตาม TAS105 

ณ 31 ธ.ค. 62 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ตามบัญชีจากการจัด

ประเภทรายการใหม่ 

 

มูลค่าตามบัญชีใหม่

ตาม TFRS 9 

ณ 1 ม.ค. 63 

สินทรัพย์ทางการเงิน  

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  

   

- เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรหรือขาดทุน - ตามข้อกําหนด   

   

ยอดยกมาจากหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (ตาม TAS 105)     597,951,115 - 597,951,115 

บวก จากเงินลงทุนทัว่ไป (ตาม TAS 105)    - 46,007,412 46,007,412 

  รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  

597,951,115 46,007,412 

 

643,958,527 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 597,951,115 46,007,412 643,958,527 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 

TFRS 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐาน

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง TFRS 16 ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ

การเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุก

รายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

กลุ่มบริษัทนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาถือปฏิบัติโดยไม่ปรับปรุงยอ้นหลังกับข้อมูล

เปรียบเทียบใหม่ และรับรู้ผลกระทบจากการนาํ TFRS 16 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าท่ีก่อนหน้าถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงานตามหลกัการ TAS 17 เร่ือง สัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยเ์สมือนว่า TFRS 16 ไดถื้อปฏิบติัมาตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการ

กูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูค่ิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั อตัรา

ดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีนํามาใช้กับหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 3 - 5 

ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีเปิดเผยตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัที่ 17  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

และหน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

ผลกระทบ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

   เฉพาะกิจการ 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 17,961,699  9,258,831 

หกั สัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า (281,840)  (119,840) 

หกั สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (9,988,762)  (5,630,741) 

 7,691,097  3,508,250 

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (3,308,274)  (1,195,399) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการนาํมาตรฐาน    

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาปฏิบติัใช ้ 4,382,823  2,312,851 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 9,438,200  5,290,317 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,821,023  7,603,168 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

   หน่วย :บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

   เฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563    

อาคารสาํนกังาน 12,544,746   7,603,168 

ยานพาหนะ 1,276,277  - 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13,821,023  7,603,168 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ในงบการเงินรวม บริษทัและบริษทัย่อยแสดงรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

รวมอยูใ่นรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํนวน 12.84 ลา้นบาท และ หน้ีสินตามสัญญาเช่า

รวมอยูใ่นรายการหน้ีสินอ่ืนจาํนวน 13.08 ลา้นบาท 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัแสดงรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมอยู่ใน

รายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํนวน 5.72 ลา้นบาท และ หน้ีสินตามสัญญาเช่ารวมอยู่ใน

รายการหน้ีสินอ่ืนจาํนวน 7.23 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี 2 ฉบบั ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับกิจการท่ีให้

ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้

ความช่วยเหลือลูกหน้ีดังกล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ทั้ งน้ี 

กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีและเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี ตอ้งถือปฏิบติัตาม

มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุในแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีให้เป็นทางเลือกสําหรับทุกกิจการท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เน่ืองจากการจดัทาํงบการเงินในช่วงเวลาท่ี COVID-19 

ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหาร

ของกิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรือในการวดัมูลค่าและรับรู้รายการทางบญัชี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลา

ท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งน้ี กิจการสามารถใช้แนวปฏิบติัทางการบญัชี

ฉบับน้ีสําหรับการจัดทํางบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัท่ี  

1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวา่งกาลจดัทาํขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้

ในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เน่ืองจาก

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

เร่ือง สัญญาเช่ามาถือปฏิบติั ท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

4.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั      

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุนการทาํ

รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน)  

เพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตามความ

เหมาะสม เม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ต้นทุนการทํารายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการซ้ือ

สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัที       

ในกาํไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพย์ทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 

ขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

1) ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

• สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์

ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 

• ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการ

จ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้

2) ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

• สินทรัพย์ทางการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทําให้สําเร็จทั้ งรับ

กระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน 

• ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการ

จ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้
 

3) ตราสารทุนท่ีเลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (เป็นรายตราสาร) ทั้งน้ีเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิก

ได ้การเลือกกาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่สามารถปฏิบติั

ได ้หากตราสารทุนเป็นการถือไวเ้พื่อคา้หรือหากเป็นส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดย 

ผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนวดัมูลค่าเม่ือ

เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

รายการดังกล่าววัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม  กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและสํารองการวดัมูลค่าเงิน

ลงทุนสะสม ผลสะสมกาํไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นกําไรหรือ

ขาดทุนเม่ือตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไปกาํไรสะสมแทน 

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่าน้ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 เวน้แต่

เงินปันผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหน่ึงในการชดเชยตน้ทุนของเงินลงทุน 

เงินปันผลรวมอยู่ในรายการ “กาํไรและผลตอบตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน” ในกาํไร

หรือขาดทุน 
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4) สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัเงินลงทุนใน

ตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย และลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํนวนเงินของ

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงานเพื่อให้สะทอ้นการ

เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษัทต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุเสมอสําหรับ 

เงินลงทนุในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย และลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ี ประมาณการโดยใชต้าราง

การตั้ งสํารองขึ้นอยู่กับขอ้มูล ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษัท

ปรับปรุงดว้ยปัจจยัเฉพาะของผูกู้ย้ืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทัว่ไป และการประเมินทิศทางทั้ง

ในปัจจุบนัและในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

สําหรับเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนทั้งหมด กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอาย ุเม่ือมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญัในความเส่ียงดา้นเครดิตตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือ

เร่ิมแรก แต่อย่างไรก็ตามหากความเส่ียงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมี

นยัสาํคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินนั้ นด้วยจาํนวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือน

ขา้งหนา้ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายแุสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาท่ีมีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีคาดไว ้ในทางกลบักนัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า

แสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดตลอดอายุท่ีคาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์

ปฏิบติัผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลงัจาก

วนัท่ีรายงาน 

หนีสิ้นทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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4.2 สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของ

สัญญาเช่า กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกับทุก

ขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า 

สัญญาเช่าเหล่าน้ีกลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุสญัญาเช่า เวน้แต่เกณฑท่ี์เป็นระบบอ่ืนท่ีดีกวา่ซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาท่ีแสดงถึง

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้

จ่ายชาํระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่สามารถ

กาํหนดไดก้ลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยการวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งการ

จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล

หกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สะทอ้นว่า บริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ี

เก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การคิดค่าเส่ือม

ราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

บริษทัปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย ์เพื่อประเมินว่า

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ด้อยค่าหรือไม่และบนัทึกสําหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ท่ีระบุได้

ตามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัราไมถู่กรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การจ่ายชําระท่ีเก่ียวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับงวดท่ีมีเหตุการณ์หรือ

เง่ือนไขการจ่ายชาํระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในกาํไรหรือขาดทุน 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะส้ัน และตัว๋เงินระยะส้ัน        

   ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 292,260,341  427,917,336  192,088,199  301,820,064 

หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ * (12,141,924)  (12,161,502)  (12,086,551)  (12,110,879) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  280,118,417  415,755,834  180,001,648  289,709,185 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินฝากสถาบันการเงินในนามบริษัท              

เพื่อลูกค้าในงบแสดงฐานะการเงินรวมจาํนวน 12.14 ลา้นบาท และ 12.16 ล้านบาท ตามลาํดับ และ                  

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 12.09 ลา้นบาท และ 12.11 ลา้นบาท ตามลาํดับ ซ่ึงบริษทั

ตอ้งส่งคืนเม่ือลูกคา้ทวงถาม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ยงัมียอดเงินลงทุนคงเหลือจาํนวน 

420 บญัชี และ 425 บญัชี ตามลาํดบั ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 23)ยงั

ไม่ไดน้าํส่งสัญญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั โดยลูกคา้ดงักล่าว

มีเงินฝากเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 4.26 ลา้นบาท และ 4.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั และหุ้นมูลค่า 68.15 ลา้น

บาท และ 103.73 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เม่ือลูกค้าดังกล่าวได้นําส่งสัญญาเปิดบัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพยก์ับบริษทัหลกัทรัพย  ์กรุงไทย ซีมิโก้ จาํกัด แล้ว บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นของลูกคา้รายท่ีนําส่ง

สัญญากลบัไปฝากยงับริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั ต่อไป  
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6. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ 

บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

  2563  2562 

ลูกหน้ีอ่ืน     

 ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินคดี  39,409,788  42,548,314 

          รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์  39,409,788  42,548,314 

(หกั)  ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต     

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  (39,409,788)  (42,548,314) 

รวม  -  - 

รายละเอียดการจาํแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์และค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของ

บริษทัสรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 2563      

 

ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์

และดอกเบีย้ค้างรับ 

 ยอดท่ีใช้ในการตั้งค่าเผ่ือ

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์      

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ของความเส่ียงดา้นเครดิต 

-  -  - 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ของความเส่ียงดา้นเครดิต 

-  -  - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 39,409,788  39,409,788  (39,409,788) 

รวม 39,409,788  39,409,788  (39,409,788) 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธันวาคม 2562  

 ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  มูลค่าลูกหนีธุ้รกิจ 

 และดอกเบีย้ค้างรับ    หลักทรัพย์และ 

     ดอกเบีย้ค้างรับ 

      

มูลหน้ีปกติ -  -  - 

มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน -  -  - 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญ 42,548,314  (42,548,314)  - 

รวม 42,548,314  (42,548,314)  - 

7. เงินลงทุนท่ีไม่ได้วางเป็นประกนั 

7.1 บริษทัมีเงินลงทุนท่ีไม่ไดว้างเป็นหลกัประกนัในตราสารหน้ีและตราสารทุนดงัต่อไปน้ี 

   หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

   ณ วันท่ี 31 มนีาคม 

   2563 

    

1. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน    

ตราสารทุน:    

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   16,429,124 

หุ้นสามญั   46,850,253 

รวมตราสารทุน   63,279,377 

ตราสารหน้ี:    

ตัว๋แลกเงิน   593,626,143 

หน่วยลงทนุ   44,135,058 

หุ้นกูภ้าคเอกชน   3,195,550 

รวมตราสารหน้ี   640,956,751 

รวมเงินลงทนุตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   704,236,128 
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   หน่วย : บาท 

  งบการเงินรวม 

   ณ วันท่ี 31 มนีาคม 

   2563 

2. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   87,652,952 

รวมเงินลงทนุวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   87,652,952 

    

3. เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย    

บตัรเงินฝาก   19,000,000 

รวมเงินลงทนุตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย   19,000,000 

รวมเงินลงทนุท่ีไม่ไดว้างประกนั   810,889,080 

 

   หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วันท่ี 31 มนีาคม 

   2563 

    

1. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน    

ตราสารทุน:    

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   16,429,124 

หุ้นสามญั   46,850,253 

รวมตราสารทุน   63,279,377 

ตราสารหน้ี:    

ตัว๋แลกเงิน   593,626,143 

หน่วยลงทนุ   44,135,058 

รวมตราสารหน้ี   637,761,201 

รวมเงินลงทนุตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   701,040,578 

    
2. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   87,652,952 

รวมเงินลงทนุวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   87,652,952 

รวมเงินลงทนุท่ีไม่วางประกนั   788,693,530 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน แยกตามประเภทเงินลงทุนได้

ดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน/  มูลค่า 

 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้    

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 35,951,541  14,148,784 

หลกัทรัพยห์น่วยลงทุน -  - 

ตราสารหน้ี - หุ้นกูภ้าคเอกชน 3,195,550  3,195,550 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 645,486,175  583,802,331 

รวม 684,633,266  601,146,665 

หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (18,352,802)  - 

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (65,133,799)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ 601,146,665  601,146,665 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 168,559,655  133,401,107 

หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (35,158,548)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  133,401,107  133,401,107 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด    

เงินฝากสถาบนัการเงิน 19,000,000  19,000,000 

รวมเงินลงทนุท่ีจะถือจนครบกาํหนด 19,000,000  19,000,000 

เงินลงทุนทัว่ไป    

หุ้นสามญั 51,607,203  45,882,412 

หุ้นบุริมสิทธิ 125,000  125,000 

รวม 51,732,203  46,007,412 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (5,724,791)  - 

รวมเงินลงทนุทัว่ไป 46,007,412  46,007,412 

รวมเงินลงทนุ 799,555,184  799,555,184 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน/  มูลค่า 

 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม 

 บาท  บาท 

หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้    

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 35,951,541  14,148,784 

หลกัทรัพยห์น่วยลงทุน -  - 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 580,352,376  583,802,331 

รวม 616,303,917  597,951,115 

หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (18,352,802)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้  597,951,115  597,951,115 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    

หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 168,559,655  133,401,107 

หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (35,158,548)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  133,401,107  133,401,107 

เงินลงทุนทัว่ไป    

หุ้นสามญั 51,607,203  45,882,412 

หุ้นบุริมสิทธิ 125,000  125,000 

รวม 51,732,203  46,007,412 

หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (5,724,791)  - 

รวมเงินลงทนุทัว่ไป 46,007,412  46,007,412 

รวมเงินลงทนุ 777,359,634  777,359,634 
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7.2  เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ีตามอายคุงเหลือของสัญญา  

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี   1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

บตัรเงินฝาก 19,000,000  -  -  19,000,000 

รวม 19,000,000  -  -  19,000,000 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี   1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

บตัรเงินฝาก 19,000,000  -  -  19,000,000 

รวม 19,000,000  -  -  19,000,000 

(ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

7.3 กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาตน้งวด (26,744,233)  (12,873,149)  (26,744,233)  (12,873,149) 

เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด        

- จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 3,771,173  (17,338,855)  3,771,173  (17,338,855) 

- จากการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (754,235)  3,467,771  (754,235)  3,467,771 

ยอดคงเหลือปลายงวด (23,727,295)  (26,744,233)  (23,727,295)  (26,744,233) 
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7.4 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

          หน่วย:บาท 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

เงินลงทุน  เหตุผลของการใช้  มูลค่ายุติธรรม  เงินปันผลรับ  กําไร (ขาดทุน) สะสม  เหตุผลของ 

  ทางเลือกในการแสดง    งวดสามเดือน  ท่ีถูกโอนภายใน  การโอน 

  รายการด้วยวิธีดังกล่าว    ส้ินสุดวันท่ี  ส่วนของเจ้าของ   

      31 มีนาคม 2563     

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  มีความตั้งใจจะถือ  65,621,730  -  -  - 

  เงินลงทุนระยะยาว         

บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  มีความตั้งใจจะถือ  12,818,000  -  -  - 

  เงินลงทุนระยะยาว         

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนใน  มีความตั้งใจจะถือ  8,885,184  384,640  -  - 

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  เงินลงทุนระยะยาว         

อสังหาริมทรัพย ์เอไอเอ็ม           

คอมเมอร์เชียล โกรท           

อื่นๆ  มีความตั้งใจจะถือ  328,038  -  -  - 

  เงินลงทุนระยะยาว         

รวม    87,652,952  384,640  -  - 

ในระหวา่งงวดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีการตดัรายการเงินลงทนุออกจากบญัชี ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

รายการท่ีถูกตัดรายการ มูลค่ายุติธรรม  เงินปันผลรับ  กําไร (ขาดทุน) สะสม  เหตุผลในการตัด 

ออกจากบัญชี : ณ วันท่ีมีการตัด    จากการตัดรายการ  รายการ 

 รายการ       

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 64,087  -  (173,913)  ขาย 

Yeah1 Group Corporation 8,224,859  -  (41,056,469)  ขาย 

รวม 8,288,946  -  (41,230,382)   

7.5 บริษทัมีเงินลงทุนในตราสารทุนในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ราคาทุน/  มูลค่า  ค่าเผ่ือ  ราคาทุน/  มูลค่า  ค่าเผ่ือ 

 ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  การด้อยค่า  ราคาตามบัญชี  ยุติธรรม  ผลขาดทุน 

     ด้านเครดิต      ด้านเครดิต 

     ที่คาดว่าจะ      ที่คาดว่าจะ 

     เกิดขึน้      เกิดขึน้ 

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

หุ้นสามญั 7,808  6,751  1,057  7,808  6,772  1,036 

 7,808  6,751  1,057  7,808  6,772  1,036 
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8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษัทมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษัทย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นเงินให้กู ้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

 อัตราดอกเบีย้ วันเร่ิมสัญญา  วันครบกําหนด  เงินต้น  ดอกเบีย้ค้างรับ  รวม 

 (ร้อยละ) ต่อปี     บาท  บาท  บาท 

เงินให้กูยื้ม 5.00 24 กนัยายน 2562  16 กรกฎาคม 2563  19,000,000  493,169  19,493,169 

รวม       19,000,000  493,169  19,493,169 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 อัตราดอกเบีย้ วันเร่ิมสัญญา  วันครบกําหนด  เงินต้น  ดอกเบีย้ค้างรับ  รวม 

 (ร้อยละ) ต่อปี     บาท  บาท  บาท 

เงินให้กูยื้ม 5.00 24 กนัยายน 2562  16 กรกฎาคม 2563  19,000,000  256,967  19,256,967 

รวม       19,000,000  256,967  19,256,967 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม  

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ

ในประเทศไทย ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย 

 ธุรกิจ หลักทรัพย์ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

  ที่ลงทนุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

   2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563  2562 

   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทร่วม              

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสามญั 2,137  2,137  49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,324.8  1,297.8 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั นาํเขา้ ส่งออก             

 จดัจาํหน่ายปลีก             

 และส่งนํ้าหอมและ             

 เคร่ืองสําอาง หุ้นสามญั 100.  100.  26.00 26.00 26.0  26.0  14.0  15.4 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุขภาพ             

 ดา้นธุรกิจโยคะ             

 สตูดิโอ             

 อาหารและโรงแรม หุ้นสามญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  199.2  197.2 

       1,487.9  1,487.9  1,538.0  1,510.4 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย 

 ธุรกิจ หลักทรัพย์ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที ่

  ที่ลงทนุ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

   2563 2562 2563 2562 2563  2562  2563  2562 

   ล้านบาท  ล้านบาท  ร้อยละ ร้อยละ ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท   ล้านบาท  

บริษัทย่อย              

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ ให้บริการจดัการ             

   กองทุน อินโนเทค จาํกดั กองทุนรวม             

 กองทุนส่วนบุคคล             

 และกองทุนสํารอง             

 เล้ียงชีพ หุ้นสามญั 67.6 112.7 100.0 100.00 275.8  275.8  54.7  63.8 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั รับซ้ือ รับโอน             

 และรับจา้งบริหาร             

 สินทรัพยด์อ้ย             

 คุณภาพของ             

 สถาบนัการเงิน หุ้นสามญั 25.0       25.0 100.0 100.00 25.0  25.0  24.2  24.2 

บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั สินทรัพยด์ิจิทลั หุ้นสามญั 475.0 475.0 100.0 100.00 475.0  475.0  429.4  442.7 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       (221.1)  (212.0)  -            - 

       554.7  563.8  508.3  530.7 
 

บริษัทร่วม              

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสามญั 2,137.8 2,137.8 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,324.8  1,297.8 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั นาํเขา้ ส่งออก             

 จดัจาํหน่ายปลีก             

 และส่งนํ้าหอมและ             

 เคร่ืองสําอาง หุ้นสามญั 100.0 100.0 26.00 26.00 26.0  26.0  14.0  15.4 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุขภาพ             

 ดา้นธุรกิจโยคะ             

 สตูดิโอ             

 อาหารและโรงแรม หุ้นสามญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  199.2  197.2 

       1,487.9  1,487.9  1,538.0  1,510.4 

       2,042.6  2,051.7  2,046.3  2,041.1 

สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมตามงบการเงินท่ีคูณตามสัดส่วนการถือหุ้นแลว้มีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

 ล้านบาท  ล้านบาท 

 บริษัทหลักทรัพย์  อื่นๆ  รวม  บริษัทหลักทรัพย์  อื่นๆ  รวม 

 กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด      กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด     

สินทรัพยร์วม 3,034.0  163.5  3,197.5  3,075.6  154.8  3,230.4 

หน้ีสินรวม (1,893.4)  (104.8)  (1,998.2)  (1,944.4)  (98.7)  (2,043.1) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,140.6  58.7  1,199.3  1,131.2  56.1  1,187.3 

 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 31 มีนาคม 2563  31 มีนาคม 2562 

 ล้านบาท  ล้านบาท 

 บริษัทหลักทรัพย์  อื่นๆ  รวม  บริษัทหลักทรัพย์  อื่นๆ  รวม 

 กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด      กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด     

รายไดร้วม 152.6  41.1  193.7  129.8  44.4  174.2 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 19.3  0.6  19.9  (4.6)  (1.3)  (5.9) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น            

สุทธิสาํหรับงวด 7.7  -  7.7  (10.7)  -  (10.7) 
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บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2562 ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัทร่วมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุน 

จดทะเบียนหุ้นสามญัอีกจาํนวน 600,000 หุ้นจากหุ้นสามญัเดิมจาํนวน 400,000 หุ้นเป็นหุ้นสามญัใหม่

จาํนวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท โดยเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวอีกจาํนวน 122,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท มูลค่าเงินลงทุนรวม 12.20 

ลา้นบาท ซ่ึงส่งผลให้บริษทัมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากเดิมร้อยละ 34.50 เป็นร้อยละ 26.00 และมี

มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 26.00 ลา้นบาทของทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่าว 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั 

มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั อีกจาํนวน 20.00 ลา้นบาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 205.40 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 225.40 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท เพื่อจาํหน่ายให้กับผูถื้อหุ้นเดิมใน

ราคาตามมูลค่าที่ตราไว ้เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสํานกังาน ก.ล.ต. 

ในเร่ืองการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริษทัย่อยไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือ

วนัท่ี 19 ธันวาคม 2561 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบัสํานักงาน

ทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั 

มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้จาก 225.40 ลา้นบาทเป็น 112.70 ลา้นบาทโดยการลด

มูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากหุ้นละ 10.00 บาท เป็นหุ้นละ 5.00 บาทและโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อลดขาดทุน

สะสมของบริษทัย่อย โดยจดทะเบียนลดทุนและทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบัสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษทัเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 

เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค 

จาํกดั มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้จาก 112.70 ลา้นบาทเป็น 67.62 ลา้นบาทโดย

การลดจาํนวนหุ้นจดทะเบียนจาก 22,540,000 หุ้นเป็นจาํนวน 13,524,000 หุ้นเพื่อลดขาดทุนสะสมของ

บริษทัยอ่ย โดยจดทะเบียนลดทุนและทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบัสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษทั

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 
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บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสามญับริษทั เอสอี 

ดิจิทัล จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย มูลค่าเงินลงทุน 25.00 ล้านบาท ต่อมาเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562  

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เอสอี 

ดิจิทัล จํากัด อีกจํานวน 450.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 25.00 ล้านบาท เป็นทุน 

จดทะเบียน 475.00 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 4,750,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

100.00 บาท เพื่อจาํหน่ายให้กับผูถื้อหุ้นเดิมในราคาตามมูลค่าที่ตราไว  ้เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

โดยบริษทัย่อยไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน

จดทะเบียน และทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบัสาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

10. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ดงัน้ี 
หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินสํารองของสินทรัพย์ทาง

การเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้อย่าง

มีนัยสําคัญของความเส่ียงด้าน

เครดิต 

เงินสํารองของสินทรัพย์ทาง

การเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่าง 

มีนัยสําคัญของความเส่ียงด้าน

เครดิต 

เงินสํารองของ

สินทรัพย์ทางการเงิน

ท่ีมีการด้อยค่าด้าน

เครดิต 

รวม 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์

ยอดตน้งวด 

การเปลี่ยนแปลงค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

42,548,314 

 

(3,138,526) 

39,409,788 

 

42,548,314 

 

(3,138,526) 

39,409,788 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2562  

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์   

ยอดตน้ปี 62,605,839  

หกั โอนกลบัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งในระหว่างปี (20,057,525)  

ยอดปลายปี 42,548,314  
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11.  สินทรัพย์อ่ืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม   31 มีนาคม  31 ธันวาคม  

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,014,352  230,455  456,374  - 

ค่าประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 1,356,847  806,547  347,588  149,160 

ค่าบาํรุงรักษาจ่ายล่วงหนา้ 1,223,114  229,687  -  - 

ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพยจ์่ายล่วงหนา้ 362,486  153,270  362,486  153,270 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้อ่ืน 877,157  801,836  273,646  260,379 

เงินมดัจาํอ่ืน 2,081,933  2,124,733  1,024,144  1,066,944 

ภาษีเงินไดร้อรับคนื 3,234,962  12,147,564  3,195,591  3,095,645 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าธรรมเนียมศาลของกองทนุ        

ท่ีบริหารโดยบริษทัยอ่ย 14,429,548  14,443,039  -  - 

ลูกหน้ีอ่ืน 22,658,168  24,218,300  1,505,242  5,326,246 

อ่ืนๆ 4,643,591  3,858,241  332,637  455,021 

รวม 51,882,158  59,013,672  7,497,708  10,506,665 

12. เงินกู้ยืมอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเงินกูย้มือ่ืนดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวม 

  ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2563 

  ระยะเวลาคงเหลือของหนีท่ี้จะครบกําหนดชําระ 

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

 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมอ่ืน           

ตัว๋แลกเงิน 3.50 99,272,472  -  -  99,272,472 

รวมเงินกูยื้มอ่ืน   99,272,472  -  -  99,272,472 
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  งบการเงินรวม 

  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  ระยะเวลาคงเหลือของหนีท่ี้จะครบกําหนดชําระ 

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

 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมอ่ืน           

ตัว๋แลกเงิน 3.50 148,349,296  -  -  148,349,296 

รวมเงินกูยื้มอ่ืน   148,349,296  -  -  148,349,296 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี 31 มนีาคม 2563 

  ระยะเวลาคงเหลือของหนีท่ี้จะครบกําหนดชําระ 

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

 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมอ่ืน           

ตัว๋แลกเงิน 3.50 99,272,472  -  -  99,272,472 

เงินกูยื้ม 3.50 350,000,000  -  -  350,000,000 

รวมเงินกูยื้มอ่ืน   449,272,472  -  -  449,272,472 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

  ระยะเวลาคงเหลือของหนีท่ี้จะครบกําหนดชําระ 

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

 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมอ่ืน           

ตัว๋แลกเงิน 3.50 148,349,296  -  -  148,349,296 

เงินกูยื้ม 3.50 350,000,000  -  -  350,000,000 

รวมเงินกูยื้มอ่ืน   498,349,296  -  -  498,349,296 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมอ่ืนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2563  2562 

 บาท  บาท 

ยอดยกมาตน้งวด 148,349,296  528,062,334 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

ไดรั้บเงินกูย้มือ่ืน -  385,801,868 

จ่ายคืนเงินกูย้มือ่ืน (50,000,000)  (500,000,000) 

การเปล่ียนแปลงท่ีมิใช่เงินสด    

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 923,176  5,692,050 

ยอดคงเหลือปลายงวด 99,272,472  419,556,252 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2563  2562 

 บาท  บาท 

ยอดยกมาตน้งวด 498,349,296  528,062,334 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

ไดรั้บเงินกูย้มือ่ืน -  385,801,868 

จ่ายคืนเงินกูย้มือ่ืน (50,000,000)  (500,000,000) 

การเปล่ียนแปลงท่ีมิใช่เงินสด    

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 923,176  5,692,050 

ยอดคงเหลือปลายงวด 449,272,472  419,556,252 
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13. หนีสิ้นอ่ืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,374,985  2,096,661  654,734  564,944 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 105,126  505,534  84,709  111,624 

เจา้หน้ีอ่ืน 6,583,523  7,773,509  6,056,103  6,509,891 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 5,980,102  19,610,537  5,354,769  16,908,945 

เงินคืนทนุและเงินปันผลท่ีผูถื้อหุน้ยงั        

ไม่ไดน้าํเช็คไปขึ้นเงิน 5,896,122  5,896,124  5,896,122  5,896,124 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 13,080,950  -  7,234,551  - 

อ่ืนๆ 739,214  1,069,266  790,513  1,117,833 

รวม 33,760,022  36,951,631  26,071,501  31,109,361 

14. ทุนเรือนหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

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

สามัญท่ียงัมิได้นําออกจาํหน่ายจาํนวน 576,192,246 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงบริษทัได ้

จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2561 

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

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

บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 

 

3) อนุมติัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 346,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

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

ขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement)  ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบแลว้

เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 
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4) อนุมติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 4 (ZMICO-W4) 

ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจํานวนไม่เกิน 413,434,000 

หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอตัราการจดัสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ (กรณี 

มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกาํหนดอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ อตัราการใช้สิทธิใบ

สาคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได้ 2 หุ้น และราคาการใช้สิทธิ 2.70 บาทต่อหุ้น 

บริษทัไดจ้ดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิแลว้เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,240,302,463 บาท

และมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 826,868,463 บาท 

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คาํนวณดงัน้ี 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2563  2562 

 หุ้น  หุ้น 

ยอดยกมา (มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 1,653,736,926  1,307,736,926 

เพิ่มระหวา่งงวด -  280,591,781 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  1,653,736,926  1,588,328,707 

15. รายได้ดอกเบีย้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากในสถาบนัการเงิน  575,152  859,764  456,374  746,045 

อ่ืนๆ 279,456  4,184   236,202  1,039,801 

รวม 854,608  863,948  692,576  1,785,846 
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16. กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไรจากเงินลงทนุ 6,474,345  33,365,362  6,442,564  33,016,677 

เงินปันผลรับ 4,671,448  315,109  4,671,448  315,109 

รวม 11,145,793  33,680,471  11,114,012  33,331,786 

17. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการน้ี เป็นผลประโยชน์ท่ี จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องท่ีจ่ายให้กับ

กรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัดว้ย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,750,968  2,046,667  2,140,000  1,826,667 

18. ภาษีเงินได้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้- รายได ้ 292,218  772,188  292,218  774,994 

รวม 292,218  772,188  292,218  774,994 
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การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษเีงินได ้ (7,785,440)  210,026   (14,395,607)  12,541,835 

อตัราภาษ ี 20%  20%  20%  20% 

ผลคูณของกาํไรก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา        

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ้่าย) 1,557,088  (42,005)  2,879,121  (2,508,367) 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทาง        

บญัชีแต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษ ี 9,505,889  (2,518,522)  8,183,856  (49,354) 

ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้        

เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (183,446)  (131,463)  (183,446)  (131,463) 

ผลขาดทนุทางภาษีสะสมใชไ้ป        

(คาดว่าจะไม่ไดใ้ช)้ (10,587,313)  3,464,178  (10,587,313)  3,464,178 

ภาษีเงินได ้- รายได ้  292,218  772,188  292,218  774,994 
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19. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั

โดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกนั ฝ่ายจดัการเห็นว่านโยบายการกาํหนดราคากับบุคคล

ที่เก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ช้ราคาซ่ึงต่อรองกนัอย่างอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 

รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

19.1 ยอดคงเหลือกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัและกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 และ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษัทย่อย         

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  -  54,732,966  63,789,107 

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

ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  493,169  256,967 

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  8,209  8,807 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  -  25,000,000  25,000,000 

บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  -  475,000,000  475,000,000 

เงินกูยื้ม -  -  350,000,000  350,000,000 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  3,748,634  702,869 

บริษัทร่วม        

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 1,324,815,804  1,297,802,506  1,244,095,520  1,244,095,520 

เงินฝากเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 59,987,252  5,151,455  59,987,252  5,151,455 

ลูกหน้ีอ่ืน -  5,317,439  -  5,317,439 

เจา้หน้ีอ่ืน 111,361  323,553  111,361  323,553 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 13,966,547  15,340,486  26,000,000  26,000,000 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 199,170,504  197,225,394  217,800,000  217,800,000 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        

บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน        

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)        

เงินลงทุนในหุ้นสามญั 65,621,730  88,868,494  65,621,730  88,868,494 

บริษทั คริสตลั ซิลด ์โปรเฟสชัน่นอล คาร์ โคท้ต้ิง จาํกดั        

เงินลงทุนในหุ้นสามญั 37,800,000  37,800,000  37,800,000  37,800,000 
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19.2 รายการค้ากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เก่ียวข้องกันระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

 วันท่ี 31 มีนาคมน  วันท่ี 31 มีนาคมน   

 2563  2562  2563  2562  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัทย่อย          

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั         

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูยื้มระยะสั้น -  -  236,202                          234,247 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี 

รายไดค้่าบริการจดัการ -  -  1,290,000  860,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        430,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ขอ้ 19.3.4) 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื้นท่ี -  -  219,375  146,250 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        73,125 บาทต่อเดือน 

รายไดอ้ื่น -  -  12,303  2,670 ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั         

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื้นท่ี -  -  -  37,260 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

        7,605 บาทต่อเดือนและยกเลิกสัญญา 

           ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั         

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูยื้มระยะสั้น -  -  -  801,370 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี 

รายไดค่้าบริการจดัการ -  -  1,410,000  940,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        470,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ขอ้ 19.3.5) 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื้นท่ี -  -  -  160,290 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

        80,145 บาทต่อเดือน 

รายไดอ้ื่น -  -  -  3,203 ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 

         

บริษัทร่วม         

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั         

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

        ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 19.3.2)   

รายจ่ายค่าบริการ 154,080  154,080  154,080  154,080 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา   

        (ดูหมายเหตุ ขอ้ 19.3.1) 

ค่าธรรมเนียมอื่น 53,554  533,738  53,554  533,738 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายจ่ายค่าบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคล -  269,428  -  269,428 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        (ดูหมายเหตุ ขอ้ 19.3.3) 

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

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั         

ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน -  2,036,016  -  2,036,016 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ลงทุนในตัว๋แลกเงิน -  23,825,065  -  23,825,065 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน -  37,913,044  -  37,913,044 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

รายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม         

ค่าบริการจดัการ 279,000  252,600  -  - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  
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สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั ตามมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 24 เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 31 มีนาคม  วันท่ี 31 มีนาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 5,627,108  2,052,088  2,684,167  1,246,088 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 744,849  289,088  372,570  221,593 

รวม 6,371,957  2,341,176  3,056,737  1,467,681 

19.3 สัญญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

19.3.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อให้

บริษัทดังกล่าวให้บริการบริหารจัดการสําหรับงานด้านปฏิบัติการ งานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศรวมถึงการพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนด้านเทคนิค 

งานดา้นกาํกบัดูแลให้ปฏิบติัตามกฎหมาย งานดา้นบริหารบุคคล งานดา้นธุรการทัว่ไปและงาน

บริหารจดัการทัว่ไปในกิจการ สัญญามีอาย ุ1 ปี และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี โดย

บริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท ต่อมาบริษัททําสัญญาเปล่ียนแปลง

ค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 60,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 และบริษทัทํา

สัญญาเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 48,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 บริษทัทาํสัญญาเปล่ียนแปลงค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 68,000 บาท โดย

มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ให้มีผลบังคับใช้ต่อปีอีกคราวละ 1 ปี              

เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า                      

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 

19.3.2 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 บริษทัทําสัญญากับบริษทัหลักทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จาํกัด สําหรับ 

การให้บริการบทวิเคราะห์กบัลูกคา้ต่างประเทศ สัญญามีอายุ 2 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ โดยบริษทัไดรั้บ

ค่าบริการเดือนละ 250,000 บาท 
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19.3.3 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 บริษทัทาํสัญญากบั บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัร่วม โดยบริษทัร่วมจะเป็นผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญามีอายุ 2 ปี 

และให้มีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่บริษทัได้แจง้การบอกเลิกสัญญาให้ทราบ

ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาในอตัรา

ร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

19.3.4 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยเพื่อใหบ้ริการงานดา้นกาํกบัดูแลและตรวจสอบภายใน งานดา้นบริหารความเส่ียง และ

งานดา้นบญัชี โดยบริษทัจะไดรั้บค่าบริการเดือนละ 430,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 

1 กุมภาพนัธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2563 และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรไมน่อ้ยกวา่ 120 วนั 

19.3.5 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเพื่อ

ให้บริการงานดา้นกาํกับดูแลและตรวจสอบภายใน งานดา้นบริหารความเส่ียง งานดา้นบญัชี

และงานดา้นธุรการบริษทั โดยบริษทัจะไดรั้บค่าบริการเดือนละ 470,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีก

คราวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง

ทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 

20. ภาระผูกพนักบักจิการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า

อุปกรณ์สํานักงานและค่าบริการอ่ืน ซ่ึงจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต ดังต่อไปน้ี (ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 รวมสัญญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคาร และยานพาหนะ)  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม   31 มีนาคม  31 ธันวาคม  

 2563  2562  2563  2562 

ภายใน 1 ปี 4,508  7,788  2,744  4,428 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,632  10,174  2,321  4,831 

รวม 9,140  17,962  5,065  9,259 
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21. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิหรือภูมิศาสตร์ 

ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัและบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย : พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2563 

   ธุรกิจ  ธุรกิจ   

 ธุรกิจ  หลักทรัพย์  การลงทุน   

 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืนๆ  งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 19,296  122  16,238  35,656 

รายไดท้ั้งส้ิน 19,296  122  16,238  35,656 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 19,296  (9,132)  16,238  26,402 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม       - 

รายไดอ่ื้น       1,675 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร       (35,862) 

ภาษีเงินได ้– รายได ้       292 

ขาดทุนสุทธิ        (7,493) 

 (หน่วย : พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2562 

   ธุรกิจ  ธุรกิจ   

 ธุรกิจ  หลักทรัพย์  การลงทุน   

 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืนๆ  งบการเงินรวม 

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

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

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

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม       14 

รายไดอ่ื้น       1,142 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร       (24,240) 

ภาษีเงินได ้- รายได ้       772 

กาํไรสุทธิ        982 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 ธุรกิจ  ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจการลงทุน  ธุรกิจบริหาร  สินทรัพย์   

 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอื่นๆ  สินทรัพย์  ท่ีไม่ได้ปันส่วน  งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน            

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 1,324,816  78,248  1,084,861  24,330  344,442  2,856,697 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 1,297,803  86,270  1,438,388  24,260  98,469  2,945,190 
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22. การบริหารความเส่ียง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่ง 

บริษทั 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 35/2560 เร่ือง “การดาํรงเงินกองทุน

สภาพคล่องสุทธิ” กาํหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ  

ไม่นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาท และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ตามกฎหมายวา่ดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ บริษทัตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ

ไม่นอ้ยกวา่ 25 ลา้นบาทและไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไปและทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั เวน้แต่

เป็นกรณีท่ีบริษทัได้หยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทดงักล่าว และได้มีหนังสือแจ้ง

ความประสงค์ดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ให้บริษทั

ดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ ตามท่ีกาํหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 

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

“สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของสมาชิกสามญั” กาํหนดให้สมาชิกสามญัตอ้งมีส่วนของเจา้ของไม่น้อย

กวา่ 500 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกท่ีทาํธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพนัธ ์

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพ

คล่องสุทธิและส่วนของเจ้าของตามเกณฑ์ดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทได้รับอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้หยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 

ตั้ งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็น 

ท่ีปรึกษาการลงทุน โดยบริษทัตอ้งดาํรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภาพคล่องอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้ง

สองอย่างรวมกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กธ.4/2561 เร่ือง

การดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนและท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

อยา่งไรก็ตาม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัสามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดสู้งกวา่เกณฑด์งักล่าว 
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บริษทัย่อย 

ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กน.20/2552 เร่ือง “การดาํรง 

ความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดัการ” กาํหนดใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุน

ส่วนบุคคล ซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงไม่ได้จดัการกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ ดาํรงส่วนของเจา้ของไมต่ํ่ากวา่ 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี  ทน.42/2552 เร่ือง “การทํา

ประกันภยัความรับผิดของบริษทัจดัการและขอ้กาํหนดสําหรับบริษทัจดัการในการดาํรงความเพียงพอของ

เงินกองทุน” กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงจดัการกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ และบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ได้จดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มีระดับ

เตือนภยัอยู่ที ่ 30 ลา้นบาท 30 ล้านบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดับ ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถดาํรง

เงินกองทุนในระดบัเตือนภยัไดต้ามที่กาํหนด บริษทัจะตอ้งรายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อให้มีส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากว่าระดบัเตือนภยั

ดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กธ. 3/2561 เร่ืองการดาํรงเงินกองทุน

ของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขาย

หลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการ

เงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 1 เมษายน 2561 ประกาศดงักล่าวกาํหนดให้บริษทั

ยอ่ยจะตอ้งดาํรงเงินกองทุนสามส่วนคือ  

1. ส่วนของเงินกองทุนขั้นตน้ ตอ้งดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ตํ่ากวา่ 20 ลา้นบาท 

2. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่อง

ไม่ตํ่ากวา่มูลค่าของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจโดยเฉล่ียในรอบ 3 เดือนต่อปี  

3. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังาน ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 0.01 

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หรือสามารถใชมู้ลค่าจากวงเงินคุม้ครองตามกรมธรรม ์

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยสามารถดาํรงเงินกองทุนขา้งตน้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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23. การโอนธุรกจิ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย  ซีมิโก้ จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ตามแผนร่วมลงทุนกับ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกัน โดยบริษทัไดรั้บค่าตอบแทน

สาํหรับการโอนธุรกิจรวมเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท เม่ือส้ินสุดปี 2554 บริษทัรับรู้ค่าตอบแทนสาํหรับ

การโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัร่วมสามารถทาํกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม

ราคาและค่าตัดจาํหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้ งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ใน

สัญญา 

บริษัทรับรู้กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นของ

บุคคลภายนอกในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” 

ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่าวเป็นรายได้ เม่ือบริษทั 

มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง และเม่ือบริษทัร่วมคาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขายสินทรัพย ์

ท่ีรับโอนจากบริษทัออกไปใหก้บับุคคลภายนอก  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม

เพิ่มเติมเป็นจาํนวนเงิน 0.01 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้

คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 148.20 ลา้นบาท  
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24. การวัดมูลค่ายุติธรรม 

รายการสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีการวดัมูลค่า 

ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงข้อมูลเก่ียวกับการประเมิน 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว 
(หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน/ มูลค่ายุติธรรม ลําดับช้ันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลท่ีใช้ 

หน้ีสินทางการเงิน 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  ยุติธรรม ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

 2563 2562   

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินลงทุนท่ีไม่วางเป็นประกนั     

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม     

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน     

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 16,429,124 14,148,784 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ 

    รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

หุ้นสามญั 46,850,253 46,007,412 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) ณ ส้ินวนัทาํการ 

    สุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงานและราคาทุน 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 593,626,143 583,802,331 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  

    ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ ณ 

    วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

หน่วยลงทุน 44,135,058 - 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value)  

    ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารหน้ี – หุ้นกูเ้อกชน 3,195,550 3,195,550 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  

    ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ ณ 

    วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม     

ผ่านกาํไรเบ็ดเสร็จอื่น     

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 87,652,952 133,401,107 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของ 

    รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
 

(หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ทางการเงิน/ 

หน้ีสินทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม ลําดับช้ันมูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลท่ีใช้ 

ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  

 2563 2562   

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนท่ีไม่วางเป็นประกนั     

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม     

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน     

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 16,429,124 14,148,784 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ 

    รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

หุ้นสามญั 46,850,253 46,007,412 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) ณ ส้ินวนัทาํการ 

    สุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงานและราคาทุน 

ตราสารหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 593,626,143 583,802,331 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  

    ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ ณ 

    วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

หน่วยลงทุน 44,135,058 - 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value)  

    ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม    

ผ่านกาํไรเบ็ดเสร็จอื่น    

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 87,652,952 133,401,107 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ 

    รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
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25. คดีฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 บุคคลภายนอกฟ้องร้องคดีต่อบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงในมูล

ละเมิดจากการใหบ้ริการทางการเงินประเภทหน่ึง  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 บุคคลภายนอกจาํนวนเจ็ดรายฟ้องร้องคดีต่อบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบั

บริษทัร่วมแห่งหน่ึงและบุคคลภายนอกรายหน่ึงในมูลละเมิดจากการให้บริการทางการเงินประเภท

เดียวกนักบัคดีขา้งตน้  

ปัจจุบันทั้ งสองคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารและทนายความของบริษัท

พิจารณาแลว้เห็นวา่ บริษทัมีหลกัฐานท่ีจะหักลา้งขอ้กล่าวหาไดท้ั้งสองคดี 

และต่อมา เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 บุคคลภายนอกจาํนวนเจ็ดรายขา้งตน้ไดฟ้้องร้องบริษทัและบริษทัร่วม

ขา้งตน้เป็นจาํเลยร่วมกบับุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งส้ิน 30 รายในความผิดทางอาญา ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในขั้นตอน          

การไต่สวนมูลฟ้องและบริษทัอยูร่ะหวา่งจดัหาทนายเพือ่ต่อสู้คดี 

26. การอนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมี้อาํนาจของ

บริษทั เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน 2563 


	บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
	หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563
	“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
	1. ข้อมูลทั่วไปและการดำเนินงานของบริษัท
	บริษัทประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ...
	2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำและนำเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ
	3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
	4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
	5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตั๋วเงินระยะสั้น
	รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	หลักทรัพย์เพื่อค้า
	หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า
	หลักทรัพย์เพื่อค้า
	หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่า
	ยอดยกมาต้นงวด

	6. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
	7. เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
	เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
	- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
	- จากการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	ยอดคงเหลือปลายงวด

	8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
	9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	งบการเงินรวม
	วิธีส่วนได้เสีย
	วิธีราคาทุน
	สิทธิการออกเสียง
	ทุนชำระแล้ว
	ประเภท
	ประเภท
	ชื่อบริษัท
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	หลักทรัพย์
	ธุรกิจ
	31 ธันวาคม
	31 มีนาคม
	31 ธันวาคม
	31 มีนาคม
	31 ธันวาคม
	31 มีนาคม
	31 ธันวาคม
	31 มีนาคม
	ที่ลงทุน
	2562
	2563
	2562
	2563
	2562
	2563
	2562
	2563
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	ร้อยละ
	ร้อยละ
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	บริษัทร่วม
	49.71
	49.71
	2,137.8
	2,137.8
	หุ้นสามัญ
	ธุรกิจหลักทรัพย์
	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
	นำเข้า ส่งออก
	บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
	จัดจำหน่ายปลีก
	และส่งน้ำหอมและ
	26.00
	100.0
	100.0
	หุ้นสามัญ
	เครื่องสำอาง
	ธุรกิจด้านสุขภาพ
	บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
	ด้านธุรกิจโยคะ
	สตูดิโอ
	30.00
	30.00
	60.0
	60.0
	หุ้นสามัญ
	อาหารและโรงแรม
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	วิธีส่วนได้เสีย
	วิธีราคาทุน
	สิทธิการออกเสียง
	ทุนชำระแล้ว
	ประเภท
	ประเภท
	ชื่อบริษัท
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	ณ วันที่
	หลักทรัพย์
	ธุรกิจ
	31 ธันวาคม
	31 มีนาคม
	31 ธันวาคม
	31 มีนาคม
	31 ธันวาคม
	31 มีนาคม
	31 ธันวาคม
	31 มีนาคม
	ที่ลงทุน
	2562
	2563
	2562
	2563
	2562
	2563
	2562
	2563
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	ร้อยละ
	ร้อยละ
	ล้านบาท 
	ล้านบาท 
	บริษัทร่วม
	หุ้นสามัญ
	ธุรกิจหลักทรัพย์
	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด
	นำเข้า ส่งออก
	บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด
	จัดจำหน่ายปลีก
	และส่งน้ำหอมและ
	26.00
	26.00
	หุ้นสามัญ
	เครื่องสำอาง
	ธุรกิจด้านสุขภาพ
	บริษัท แอ๊บเซอลูทโยคะ จำกัด
	ด้านธุรกิจโยคะ
	สตูดิโอ
	30.00
	30.00
	หุ้นสามัญ
	อาหารและโรงแรม
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้
	หน่วย: บาท
	11.  สินทรัพย์อื่น
	12. เงินกู้ยืมอื่น
	ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมอื่นดังต่อไปนี้
	งบการเงินรวม
	2562
	2563
	งบการเงินเฉพาะกิจการ
	2562
	บริษัทย่อย 
	บริษัทร่วม

	2563
	3) อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 346,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 1.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 467,100,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  ทั้งนี้บริษัทไ...
	4)  อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (ZMICO-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 413,434,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต...
	15. รายได้ดอกเบี้ย
	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน” มีดังนี้
	19.3 สัญญาที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	21. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร์
	สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้
	(หน่วย : พันบาท)
	22. การบริหารความเสี่ยง
	23. การโอนธุรกิจ
	24. การวัดมูลค่ายุติธรรม
	25. คดีฟ้องร้อง

