
 

 

 

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไปและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย  

บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือ

วนัท่ี 8 สิงหาคม 2537 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 

เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2538 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนท่ี ชั้น 18 เลขท่ี 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม 

บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

2. การคา้หลกัทรัพย ์ 

3. การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน  

4. การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 

5. การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เนต  

6. ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

7.  ธุรกิจการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่บริษทั

หลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกับธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนัและบริษทัไดห้ยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าเป็นการชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสืออนุมติัของ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.701/2552 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บอนุญาตให้

ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 

ตามหนังสืออนุมติัของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.474/2554 

ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริษทัไดย้ื่นขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์

ประเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ได้รับอยู่แลว้ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์

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

ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป 
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และเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดรั้บอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเร่ิมประกอบธุรกิจนายหนา้ซ้ือขาย

หลกัทรัพย ์ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามหนังสืออนุมัติของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ท่ี บสช.0002/2561 

บริษทัไดข้ายสิทธิการเป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้แก่บริษทัหลกัทรัพยอ่ื์นโดยมีผล

ตั้งแต่วนัท่ี 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 บริษทัมีวตัถุประสงค์หลกั

เพื่อประกอบธุรกิจประเภทรับซ้ือ รับโอน และรับจ้างบริหาร สินทรัพยด์้อยคุณภาพของสถาบนั

การเงิน หรือ สินทรัพยข์องสถาบันการเงินท่ีถูกระงับการดาํเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนถึง

หลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้นเพื่อนาํไปบริหารพฒันาหรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

3. บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกัด ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อประกอบ

ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั และเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 บริษทัไดรั้บความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบ

เสนอขายโทเคนดิจิทลัจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ 

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ

ของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์

ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสิน

และหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นอยา่งสมํ่าเสมอ 

  



 
- 3 - 

 

 

 

 

 

2. หลกัเกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน  

2.1 บริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 บริษทัจดัทาํงบการเงินน้ีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป

ในประเทศไทย โดยกาํหนดรูปแบบการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง 

“การนาํเสนองบการเงิน” และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย และตาม ประกาศ

ของสํ านักงานค ณะก ร รมก า รกํากับ หลัก ท รั พย์และ ตล า ดหลักท รั พย์  ( “ ก .ล .ต . ” )  ท่ี   

สธ. 6/2562 ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2562 เร่ือง “แบบงบการเงินสําหรับบริษทัหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3)” 

ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

เป็นตน้ไป โดยบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสาม

เดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่แสดงไวเ้พื่อการเปรียบเทียบตามประกาศ

ดงักล่าวแลว้ ดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการ

ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน 2563 ดงัน้ี 

หน่วย: บาท   

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 การจัดประเภท การจัดประเภท 

 งบการเงินรวม งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

รายการเดิม รายการใหม่ 

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการใน 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2563 ดงัน้ี 

หน่วย: บาท  

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด การจัดประเภท การจัดประเภท 

 วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 รายการเดิม รายการใหม่ 

 งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

  

รายไดด้อกเบ้ีย 705,755 339,190 กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน รายไดด้อกเบ้ีย 

   จากเคร่ืองมือทางการเงิน  

กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน 503,411 503,411 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน 

จากเคร่ืองมือทางการเงิน    จากเคร่ืองมือทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,568,906 1,568,898 ตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิต 10,057,525 10,057,525 โอนกลบัหน้ีสูญและ โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิต 

   ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น       หน้ีสงสัยจะสูญ    ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
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หน่วย: บาท  

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด การจัดประเภท การจัดประเภท 

 วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 รายการเดิม รายการใหม่ 

 งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

  

รายไดด้อกเบ้ีย 1,569,703 2,125,036 กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน รายไดด้อกเบ้ีย 

   จากเคร่ืองมือทางการเงิน  

กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน 642,818 642,818 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน 

จากเคร่ืองมือทางการเงิน    จากเคร่ืองมือทางการเงิน 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 7,260,956 7,260,948 ตน้ทุนทางการเงิน ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 

โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิต 10,057,525 10,057,525 โอนกลบัหน้ีสูญและ โอนกลบัผลขาดทุนดา้นเครดิต 

   ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น       หน้ีสงสัยจะสูญ    ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

2.3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทําขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

(ข) บริษทันาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทั                     

มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

(ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชี                    

ท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

(ง)  ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดั

ออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

(จ) ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของเจา้ของในงบแสดงฐานะการเงินรวมงบการเงินรวม 

  

    จดัตั้งข้ึนใน  อตัราร้อยละ  อตัราร้อยละของสินทรัพย ์  อตัราร้อยละของรายได ้

ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ประเทศ  ของการถือหุ้น  ท่ีรวมอยูใ่นสินทรัพย ์  ท่ีรวมอยูใ่นรายไดร้วม 

      ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  สาํหรับงวดหกเดือน 

      30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

      2563  2562  2563  2562  2563  2562 

      ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ  จดัการกองทุน  ไทย  100  100  3  3  -  2 

กองทุนอินโนเทค จาํกดั                 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ รับซ้ือ รับโอนและรับจา้ง  ไทย  100  100  1  1  -  - 

ลุมพินี จาํกดั  บริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ               

  ของสถาบนัการเงิน               

บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั  สินทรัพยดิ์จิทลั  ไทย  100  100  15  15  29  1 
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2.4 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลต่อการรายงาน และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับรอบบญัชี

ปัจจุบนั 

ในระหว่างงวดกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึงแนว

ปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี

ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

ปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํา

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษทั ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงัต่อไปน้ี 

3.1 มาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี  

ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ขอ้กาํหนดใหม่ตาม TFRS 9 มีดงัน้ี 

1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  

2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  
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บริษทันาํ TFRS 9 มาปฏิบติัใชต้ามขอ้กาํหนดการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงใน TFRS 9 ดงัน้ี 

1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

วนัท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานคร้ังแรก บริษทัประเมินสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยูต่าม

ข้อกําหนดของ TFRS 9 คือวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดังนั้ นบริษัทปฏิบัติตามข้อกําหนดของ TFRS 9  

กบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่นาํขอ้กาํหนดมาปฏิบติักบัเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีถูกตดัรายการ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ขอ้มูลเปรียบเทียบท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

ยงัคงรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับยอ้นหลงั 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

การรับรู้สินทรัพยท์างการเงินท่ีอยู่ในขอบเขตของ TFRS 9 กาํหนดให้วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน

และตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินโดยเฉพาะดงัน้ี 

• ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และทาํ

ให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน

วนัท่ีกาํหนดให ้วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

• ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์ทั้งเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ

เพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย

จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดให้ วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

• เงินลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนทั้งหมดและตราสารทุนวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน 

เวน้แต่ท่ีกล่าวไวก่้อนหน้าบริษทัอาจปฏิบติัดังต่อไปน้ีกับสินทรัพยท์างการเงินท่ีเม่ือเลือกรับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

• กลุ่มบริษทัอาจเลือกใหแ้สดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลงักบัตราสารทุนซ่ึง

ไม่ใช่เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือไม่เป็นส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อใน

การรวมธุรกิจ ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

• กลุ่มบริษทัอาจเลือกกาํหนดให้ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อ่ืน วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุ ติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  

หากการปฏิบติัดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดการจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชีอยา่งมีนยัสาํคญั 
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เ ม่ือเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีว ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อ่ืน 

ตัดรายการ ผลสะสมของผลกําไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไว้ก่อนหน้าในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

จะถูกจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปกาํไรหรือขาดทุนเป็นรายการปรับปรุงการจดั

ประเภทรายการใหม่  

เม่ือเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเลือกกําหนดการวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนตัดรายการ ผลสะสมของผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหน้าในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนจะโอนไปกาํไรสะสมในภายหลงั 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนอยูใ่นขอบเขตเร่ืองการดอ้ยค่า 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัสอบทานและประเมินสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทั ที่มีอยู่  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่ ณ วนันั้น และไดข้อ้สรุปว่าการนาํ 

TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกส่งผลกระทบดงัน้ีต่อสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัประเภทรายการและการวดัมูลคา่ 

• เงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริษทั (ไม่ใช่เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือไม่เป็นส่ิงตอบ

แทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจ) ท่ีจดัประเภทไวก่้อนหนา้เป็นเงิน

ลงทุนเผื่อขายและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ แต่ละวนัท่ีรายงานตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน เลือกกาํหนดให้

แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

ตราสารทุนเหล่าน้ียงัคงสะสมต่อเน่ืองในสาํรองการวดัมูลค่าเงินลงทุน 

• ไม่มีการเปล่ียนแปลงในการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริษทั ท่ีถือไวเ้พื่อ

คา้ ตราสารทุนเหล่าน้ียงัคงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

• เงินลงทนุท่ีถือไวจ้นครบกาํหนดตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงิน

ลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีท่ีมีการถือครองตามโมเดล

ธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็น

การจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่า

ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
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การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

TFRS 9 มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัในเร่ืองการจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน

ท่ีเก่ียวข้องกับการบัญชีสําหรับการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเลือก

กาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในความเส่ียง

ดา้นเครดิตของผูอ้อก 

TFRS 9 กาํหนดให้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

เปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินนั้น แสดงเป็นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่

การรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของหน้ีสินในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนนั้นจะก่อให้เกิดหรือขยายการจบัคู่อยา่งไม่เหมาะสมทางการบญัชีในกาํไรหรือขาดทุน  

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินทางการเงินจะไม่

จดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัเป็นกาํไรหรือขาดทุน แต่จะโอนไปกาํไรสะสมเม่ือตดัรายการแทน 

การนํา TFRS 9 มาปฏิบัติใช้คร้ังแรกไม่ส่งผลกระทบต่อหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งการจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

TFRS 9 กาํหนดเก่ียวกบัการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินโดยใชโ้มเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้น โมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกาํหนดให้บริษทับนัทึกผลขาดทุน

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นและการเปล่ียนแปลงในผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเหล่านั้น ณ แต่ละวนัท่ี

รายงานเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตตั้งแต่รับรู้สินทรัพยท์างการเงินเม่ือ

เร่ิมแรก ในความหมายเดียวกนัคือการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตไม่จาํเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์

ดา้นเครดิตขึ้นก่อน 

TFRS 9 กาํหนดใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัรายการดงัน้ี 

(1) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย และ 

(2) ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์
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TFRS 9 กาํหนดให้บริษทัและบริษทัย่อยวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินดว้ย

จาํนวนท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอาย ุหากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือ

ทางการเงินนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก หรือเม่ือเคร่ืองมือทางการเงินเป็น

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกาํเนิด แต่อย่างไรก็ตามหากความเส่ียงดา้น

เครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก (ยกเวน้สินทรัพย์

ทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกาํเนิด ) บริษทัและบริษทัย่อยถูกกาํหนดให้วดัมูลค่า

ของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินนั้นดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชวิ้ธีการอย่างง่ายสําหรับการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผล

ขาดทุนด้วยจาํนวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหน้ีธุรกิจ

หลกัทรัพยใ์นสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํ TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก 

ตารางขา้งล่างแสดงจาํนวนเงินของการปรับปรุงสําหรับรายการแต่ละบรรทดับนงบการเงินท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการนาํ TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรกสาํหรับงวดปัจจุบนั 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าตามบัญชีเดิม 

ตาม TAS105 

ณ 31 ธ.ค. 62 

การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่าตามบัญชีจากการ

จัดประเภทรายการใหม่ 

 

มูลค่าตามบัญชีใหม่

ตาม TFRS 9 

ณ 1 ม.ค. 63 

สินทรัพย์ทางการเงิน  

มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  

   

- เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน - ตามข้อกําหนด   

   

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

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

  รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกําไรหรือขาดทุน  

 

601,146,665 

 

46,007,412 

 

647,154,077 

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

   

- เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร

หรือขาดทุน - ตามข้อกําหนด   

   

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

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

  รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  

 

597,951,115 

 

46,007,412 

 

643,958,527 

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

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) 

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

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง TFRS 16 ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและ

การเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุก

รายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 

กลุ่มบริษทันํามาตรฐานการรายงานทางการเงินน้ีมาถือปฏิบัติโดยไม่ปรับปรุงยอ้นหลงักับข้อมูล

เปรียบเทียบใหม่ และรับรู้ผลกระทบจากการนาํ TFRS 16 มาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีก่อนหนา้ถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่า

ดาํเนินงานตามหลกัการ TAS 17 เร่ือง สัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่าตามบัญชี

ของสินทรัพยเ์สมือนวา่ TFRS 16 ไดถื้อปฏิบติัมาตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย

การกูย้ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ช่า ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใช้คร้ังแรก หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่ม

บริษทั อตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของผูเ้ช่าถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีนาํมาใชก้บัหน้ีสินตามสัญญาเช่า

ท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 3 - 5 

ตารางต่อไปน้ีแสดงภาระผูกพนัจากสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผยตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใช้คร้ัง

แรก และหน้ีสินตามสัญญาเช่ารับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  
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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 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 

   หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

   เฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563    

อาคารสาํนกังาน 12,292,497  6,018,384 

ยานพาหนะ 1,276,277  - 

รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 13,568,774  6,018,384 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในงบการเงินรวม บริษทัและบริษทัย่อยแสดงรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้

รวมอยูใ่นรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํนวน 12.12 ลา้นบาท และ หน้ีสินตามสัญญาเช่า

รวมอยูใ่นรายการหน้ีสินอ่ืนจาํนวน 12.41 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัแสดงรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมอยูใ่น

รายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํนวน 5.42 ลา้นบาท และ หน้ีสินตามสัญญาเช่ารวมอยู่ใน

รายการหน้ีสินอ่ืนจาํนวน 6.87 ลา้นบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี 2 ฉบบั ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลว้เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับกิจการท่ีให้

ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้

ความช่วยเหลือลูกหน้ีดังกล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ทั้งน้ี 

กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีและเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี ตอ้งถือปฏิบติัตาม

มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุในแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 

กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรการผอ่นปรนตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีให้เป็นทางเลือกสําหรับทุกกิจการท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เน่ืองจากการจดัทาํงบการเงินในช่วงเวลาท่ี COVID-19 

ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่นอนสูง ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหาร

ของกิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการประมาณการ หรือในการวดัมูลค่าและรับรู้รายการทางบญัชี 

แนวปฏิบัติทางการบญัชีฉบับน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพือ่ใหเ้กิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลา

ท่ียงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักลา่ว ทั้งน้ี กิจการสามารถใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบั

น้ีสําหรับการจัดทํางบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันท่ี   

1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราว ดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่นาํการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่ามาถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอย

ปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบกาํหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนท่ีได้ส่วนลด พร้อมทั้งกลับ

รายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ใน

แต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดขึ้นในกาํไรหรือขาดทุน 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

4.1.1 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 

ค่าธรรมเนียมการบริการจดัการกองทุน 

รายไดค้่าธรรมเนียมบริการจดัการจะรับรู้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีบริษทัไดบ้ริหาร

จดัการ โดยคิดในอตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนตามอตัราท่ีระบุไวใ้น

สัญญา 

ค่าธรรมเนียมจากการซ้ือขายหน่วยลงทนุ 

ค่าธรรมเนียมจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเป็นรายไดจ้ากการเป็นตวัแทนสนบัสนุนการขาย

หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมดังกล่าวประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุนซ่ึงรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือบริการเสร็จส้ิน และ

ค่าตอบแทนหลงัจากรับเป็นลกูคา้ (Retaining fee) รับรู้ตลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการ 

ค่าธรรมเนียมผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

รายได้ค่าธรรมเนียมผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จะรับรู้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีบริษทัได้เป็น

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละรับรู้ตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญากบัลูกคา้ 

4.1.2 กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์

กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยถื์อเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

4.1.3 ดอกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์

ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีแท้จริง 

เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีการประกาศจ่าย 

4.1.4 ค่าใชจ่้าย  

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 ดอกเบ้ียเงินกูย้มื 

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.3 การรับรู้และตดับญัชีสินทรัพยข์องลูกคา้ 

บริษทับนัทึกเงินท่ีลูกคา้วางไวก้บับริษทั เพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและการซ้ือขาย

หลกัทรัพยใ์นระบบเครดิตบาลานซ์เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัเพื่อการควบคุมภายใน

ของบริษทัและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัไดต้ดัรายการดงักล่าวออกทั้งดา้นสินทรัพย์

และหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นของบริษทัเท่านั้น  
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4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั เงินฝาก

ธนาคารออมทรัพย ์เงินฝากประจาํท่ีมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีภาระผูกพนั 

ตัว๋เงินประเภทเผื่อเรียก และตัว๋เงินท่ีมีวนัถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่านับจากวนัท่ีไดม้า 

ซ่ึงเป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4.5 เคร่ืองมือทางการเงิน 

   นโยบายการบัญชีท่ีปฎิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั      

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุนการทาํ

รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน)  

เพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตามความ

เหมาะสม เม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ต้นทุนการทํารายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการซ้ือ

สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัที       

ในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 

ขึ้นอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

1) ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

• สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์

ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 

• ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการ

จ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้
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2) ตราสารทุนท่ีเลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (เป็นรายตราสาร) ทั้งน้ีเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิก

ได ้การเลือกกาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไม่สามารถปฏิบติั

ได ้หากตราสารทุนเป็นการถือไวเ้พื่อคา้หรือหากเป็นส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดย 

ผูซ้ื้อในการรวมธุรกิจ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนวดัมูลค่าเม่ือ

เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

รายการดังกล่าววัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม  กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและสํารองการวดัมูลค่าเงิน

ลงทุนสะสม ผลสะสมกาํไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือ

ขาดทุนเม่ือตดัจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไปกาํไรสะสมแทน 

เงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่าน้ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9 เวน้แต่

เงินปันผลดงักล่าวจะแสดงอย่างชดัเจนว่าเป็นส่วนหน่ึงในการชดเชยตน้ทุนของเงินลงทุน 

เงินปันผลรวมอยู่ในรายการ “กาํไรและผลตอบตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน” ในกาํไร

หรือขาดทุน 

3) สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วดั

มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาํหน่าย และลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํนวนเงินของผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงานเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของ

ความเส่ียงดา้นเครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เม่ือมีการเพิ่มขึ้นอย่างมี

นยัสําคญัในความเส่ียงดา้นเครดิตตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก แต่อย่างไรก็ตามหากความเส่ียง

ดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยัสําคญัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่ม

บริษทัวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินนั้นดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น

ตลอดอายแุสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาท่ีมีความ

เป็นไปไดว้่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาดไว ้ในทางกลบักนัผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้แสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า

จะเกิดตลอดอายุท่ีคาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความ

เป็นไปไดว้า่จะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัท่ีรายงาน 

นโยบายการบัญชีท่ีปฎิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

บริษทัถือปฏิบติัในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าโดยการประเมินฐานะลูกหน้ีแต่ละรายและลูกหน้ีโดยรวม ประกอบกับการพิจารณา 

ตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

ท่ี กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 25 สิงหาคม 2543 และวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2544 ตามลาํดบั 

ซ่ึงการประเมินน้ีรวมถึงการพิจารณาความเส่ียงและมูลคา่ของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้ ํ้าประกนั  

บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแต่ละรายโดยพิจารณาความเส่ียงใน

การเรียกชาํระและมูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ใช้ค ํ้าประกัน และตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมี

หลกัประกนัไม่เพียงพอ และ/หรือมีโอกาสท่ีจะได้รับชาํระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัถือพื้นฐานการจดัชั้น

หน้ีและการตั้งสํารองตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ก) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ หมายถึง 

(1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีได้ติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลว้แต่ไม่ได้รับการชาํระหน้ีและ

บริษทัไดด้าํเนินการจาํหน่ายหน้ีสูญจากบญัชีลูกหน้ีตามกฎหมายภาษีอากรแลว้ 

(2) มูลหน้ีท่ีบริษทัไดท้าํสัญญาปลดหน้ีให ้

ข) มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย หมายถึง มูลหน้ีเฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกวา่หลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีเขา้ลกัษณะ

ดงัน้ี 

(1) ลูกหน้ีทัว่ไป ลูกหน้ีสถาบนัการเงินท่ีมีปัญหาและลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีหลกัประกนัตํ่ากวา่มูลหน้ี 

(2) ลูกหน้ีผ่อนชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินไม่เกินสามเดือน ซ่ึงคา้งชาํระเงินตน้หรือ

ดอกเบ้ียตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป  
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 (3) ลูกหน้ีผ่อนชาํระรายท่ีมีงวดการชาํระเงินเกินกว่าสามเดือน เวน้แต่มีหลกัฐานท่ีชดัเจน

และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บชาํระหน้ีทั้งหมด 

ค) มูลหน้ีจดัชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหน้ีส่วนท่ีไม่สูงเกินกว่าหลกัประกนัของลูกหน้ี          

ท่ีเขา้ลกัษณะตาม ข) 

ทั้งหน้ีบริษทัตดัจาํหน่ายหน้ีสูญออกจากบญัชีทนัทีท่ีพบรายการลูกหน้ีจดัชั้นสูญดงักล่าวและตั้งค่า

เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในอตัราไม่ตํ่าหวา่ร้อยละหน่ึงร้อยของมูลหน้ีจดัชั้นสงสัยทั้งจาํนวน 

หนีสิ้นทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

นโยบายการบัญชีท่ีปฎิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี และตราสารทุน 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทับันทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของ

หลกัทรัพยเ์ป็นรายการกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายทั้งท่ีถือไวเ้ป็นเงินลงทุนชัว่คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายติุธรรม 

บริษทับนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่าของหลกัทรัพยด์งักล่าวในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 

จนกระทัง่จาํหน่ายหลกัทรัพยจึ์งบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระใน 1 ปี และท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนด แสดงมูลค่า

ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

การตดัจาํหน่ายบญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีใช้อตัราดอกเบ้ียแทจ้ริงซ่ึงจาํนวนท่ี   

ตดัจาํหน่ายน้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัรายไดด้อกเบ้ียรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงตาม

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการจาํหน่ายเงินลงทุน คาํนวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนัก และ

บนัทึกอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย และเงินลงทุนทัว่ไป

จะบนัทึกไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ เม่ือราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  
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มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด 

ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วย

ลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณ

โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนเสนอซ้ือล่าสุดของสมาคมตราสารหน้ีไทย 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

4.7 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์

และสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี

ซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ดว้ยเงินสดเป็นบญัชีท่ีลูกหน้ีจะตอ้งชาํระราคาค่าซ้ือหลกัทรัพย์

ใหบ้ริษทัภายใน 2 วนัทาํการและชาํระราคาค่าซ้ือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ใหบ้ริษทัภายใน 1 วนัทาํการนับจาก

วนัท่ีสั่งซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นบญัชีท่ีลูกหน้ี

สามารถกูย้ืมเงินเพื่อซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตอ้งวางหลกัประกนัการชาํระหน้ีในอตัราท่ีไม่ตํ่ากว่าอตัรา

ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ลูกหน้ีอ่ืนรวมลูกหน้ีซ้ือหลักทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ดว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถชาํระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดและลูกหน้ีท่ีอยู่ระหวา่งประนอมหน้ี

หรือผอ่นชาํระ 

4.8 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใชวิ้ธีเส้นตรงตามอายุการใชง้านโดยประมาณของ

สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5  ปี 

อุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5  ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3 - 5  ปี 

  



 
- 19 - 

 

 

การดอ้ยค่า 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีท่ีทาํใหสิ้นทรัพยอ์าจเกิดการดอ้ยค่า

หรือไม่ หากบริษทัพบว่ามีข้อบ่งช้ีดังกล่าว บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพยน์ั้น หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้

รายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีเม่ือเกิดขึ้น 

รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คาํนวณโดยการเปรียบเทียบ

จากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี และจะรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารใหป้ระโยชน์ทราบไดแ้น่นอนแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม  

ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา

ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดงัน้ี 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทกองทรัสต ์ 5  ปี 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์        2 - 5  ปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนประกอบด้วยค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

รอตดัจ่ายอ่ืนๆ และโทเคนดิจิทลั บริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเป็นประจาํทุกปี

และเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นอาจดอ้ยค่า และตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

4.10 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย 

สินทรัพยจ์ดัเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย เม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย

มิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป และสินทรัพยด์งักล่าวจะตอ้งมีไวเ้พื่อขายในทนัทีในสภาพ

ปัจจุบนั 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรม 

หกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีการ

จาํหน่าย 
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4.11  สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทันาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (“TFRS 16”) มาใช้ โดยใช้วิธีปรับปรุงกบั

กาํไรสะสม และไม่ปรับยอ้นหลังกับข้อมูลเปรียบเทียบท่ีแสดงตามมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 17  

(“ TAS 17”) ทั้งน้ีรายละเอียดนโยบายการบญัชีตาม TAS 17 และ TFRS 16 มีดงัต่อไปน้ี 

นโยบายการบัญชีท่ีปฎิบัติใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563  

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของ

สัญญาเช่า กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกับทุก

ขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่า 

สัญญาเช่าเหล่าน้ีกลุ่มบริษทัรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรง

ตลอดอายสุัญญาเช่า เวน้แต่เกณฑท่ี์เป็นระบบอ่ืนท่ีดีกว่าซ่ึงเป็นตวัแทนของรูปแบบเวลาท่ีแสดงถึง

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ียงัไม่ได้

จ่ายชาํระ ณ วนันั้น โดยคดิลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไมส่ามารถ

กาํหนดไดก้ลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยการวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งการ

จ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผล

หักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงัของ

สินทรัพยสิ์ทธิการใชโ้ดยใชร้าคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้คิดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้นกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้

ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ

ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ สะทอ้นว่า บริษทัจะใช้สิทธิเลือกซ้ือ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ี

เก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การคิดค่าเส่ือม

ราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

บริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย ์เพื่อประเมินว่า

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ดอ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกสําหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ท่ีระบุได้

ตามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง “ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์” 
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ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัราไม่ถกูรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและ

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การจ่ายชาํระท่ีเก่ียวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับงวดท่ีมีเหตุการณ์หรือ

เง่ือนไขการจ่ายชาํระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่าใชจ่้ายอ่ืน” ในกาํไรหรือขาดทุน 

นโยบายการบัญชีท่ีปฎิบัติใช้ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563  

สัญญาเช่าระยะยาว 

4.11.1 สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

สัญญาเช่าซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่

กับผูใ้ห้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน ค่าเช่าท่ีเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จตามอายขุองสัญญาเช่า 

4.11.2 สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าซ่ึงบริษัทได้รับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของ

สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธ์ิทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพย์

ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าพร้อมกบัภาระหน้ีสินที่จะตอ้งจ่าย 

ค่า เส่ือมราคาของสินทรัพย์ท่ีเช่าคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามสัญญาเช่า ดอกเบ้ียหรือ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลาของสัญญา 

ดอกเบ้ียหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ  

4.12 ผลประโยชน์ของพนกังาน 

4.12.1 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีกาํหนดไว ้

สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย 

และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจาก

พนักงานและเงินสมทบจากบริษทัและบริษทัย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 
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4.12.2 ผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยจัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่

พนกังานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายพุนกังานของบริษทั 

โดยคาํนวณผลประโยชน์ของพนกังานดงักล่าวจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ 

วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 

Method) ซ่ึงเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาด

ว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต โดยคาํนวณบนพื้นฐานของขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อตัรามรณะ อายุงานและปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัรา

คิดลดท่ีใช้ในการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงานอา้งอิงจาก

อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงประมาณการจะ

รับรู้เป็นรายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเกิดรายการ ทั้งน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังานจะบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ เพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไร

ขาดทุนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

4.12.3 การลาพกัร้อนประจาํปีท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทน 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ตน้ทุนท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้นของผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงานในรูปการลาพกัร้อนประจาํปีที่ยงั

ไดร้ับค่าตอบแทนที่สะสมได ้เมื่อพนกังานให้บริการซ่ึงก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิทธิ

การลางานท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทนในอนาคต โดยวดัมูลค่าของตน้ทุนดงักล่าวตามจาํนวนซ่ึง

บริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายเพิ่มเน่ืองจากมีสิทธิท่ีพนกังานยงัไม่ไดใ้ชส้ะสมอยู่ ณ วนั

ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

4.13 ประมาณการหน้ีสิน 

บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบการเงิน เม่ือสามารถประมาณมูลค่าหน้ีสินนั้น 

ได้อย่างน่าเช่ือถือและเป็นภาระผูกพนัในปัจจุบนั ซ่ึงมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีจะทาํให้บริษทั

สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษทัและบริษทัยอ่ยเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว 
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4.14 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

4.14.1 ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ

ภาครัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

4.14.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณ

กาํไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

สําหรับผลแตกต่างชัว่คราวทุกรายการ และรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับ  

ผลแตกต่างชั่วคราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอ 

ท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี

ในรายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือกาํไรทางภาษีท่ีจะ

นํามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทําเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า 

บริษทัและบริษทัย่อยมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได ้ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัย่อยไม่ได้รับรู้สินทรัพย์

และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับรายการค่าความนิยม 

บริษทัและบริษทัย่อยคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีด้วย

อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือใน

งวดท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดได้

ค่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัจะหักกลบกนัไดเ้ม่ือบริษทัและ

บริษทัย่อยมีสิทธิตามกฎหมายในการนําสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมาหักกลบกัน

และบริษทัและบริษทัย่อยตั้งใจจะชาํระหน้ีสินดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับ

ชาํระสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในเวลาเดียวกนัและทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเก็บภาษีเดียวกัน

บริษัทและบริษัทย่อยแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือรายได้ภาษีเ งินได ้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรหรือขาดทุนไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการภาษีเงินไดใ้น

งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกโดยตรงไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของเจา้ของ ถา้ภาษีเงินไดท่ี้เกิดขึ้นนั้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไป

ยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวด  
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4.15 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวน

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกในระหวา่งงวด 

ทั้งน้ี ในระหว่างงวด บริษทัไม่มีตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัเพื่อคาํนวณกาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

ปรับลด 

4.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการ และแปลงค่าสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน ใหเ้ป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการกาํไร

และขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือมีการชาํระเงินหรือท่ีเกิดจากการแปลงค่า

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่าวไดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.17 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั 

หรืออยู่ภายใต้ความควบคุมของบริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม

เดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้น และบริษทัย่อย ตลอดจนกิจการท่ีเป็นบริษทั

ย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและ

บุคคลซ่ึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญั

ต่อบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทั รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบั

บุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น  

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 

บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

4.18 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

4.18.1 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารท่ีสาํคญัในการใชน้โยบายการบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษทัตอ้ง

อาศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการกาํหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการและตั้งขอ้

สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจาํนวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผย

ขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ณ วนัท่ีในงบการเงิน รวมทั้งการแสดง

รายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแมว้่าการประมาณการของผูบ้ริหารได้พิจารณาอย่าง

สมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากท่ีได้

ประมาณการไว ้  
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4.18.2 แหล่งขอ้มลูสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

การวดัมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการของ

บริษทัวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมเพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผูบ้ริหาร

ของบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัเพื่อกาํหนดเทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมและขอ้มูล

สําหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม บริษทัใชข้อ้มูลในตลาดท่ีสามารถสังเกตไดใ้นการประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กรณีท่ีขอ้มูลระดบั 1 ไม่สามารถหาได ้กลุ่ม

บริษทัจะใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีใช้ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินรายการต่าง ๆ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35.2.5 

4.19 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ี

เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้

โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ

สินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพย์หรือ

หน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ี

วดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมน้ีใช้ตามเกณฑ์

ตามท่ีกล่าว 

นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายุติธรรมได้จัดลาํดับชั้นเป็นระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบ่ง

ตามลาํดับขั้นของข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ และตามลาํดับความสําคัญของข้อมูลท่ีใช้วดัมูลค่า

ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดับท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาด (ไม่ต้องปรับปรุง) ท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพย์

นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัท่ี 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินสด เงินฝากระยะส้ัน และตัว๋เงินระยะส้ัน        

   ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 500,704,269  427,917,336  262,460,971  301,820,064 

หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ * (4,401,394)  (12,161,502)  (4,332,343)  (12,110,879) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 496,302,875  415,755,834  258,128,628  289,709,185 

(*  ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินในนามบริษทั              

เพื่อลูกค้าในงบแสดงฐานะการเงินรวมจาํนวน 4.40 ล้านบาท และ 12.16 ล้านบาท ตามลาํดับ และ                  

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 4.33 ลา้นบาท และ 12.11 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงบริษทัตอ้ง

ส่งคืนเม่ือลูกคา้ทวงถาม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ยงัมียอดเงินลงทุนคงเหลือ

จาํนวน 413 บญัชี และ 425 บญัชี ตามลาํดบั ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั (ดูหมายเหตุ

ขอ้ 36) ยงัไม่ไดน้าํส่งสัญญาเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั โดย

ลูกคา้ดงักล่าวมีเงินฝากเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 4.33 ลา้นบาท และ 4.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั และ

หุ้นมูลค่า 72.47 ลา้นบาท และ 103.73 ลา้นบาท ตามลาํดับ อย่างไรก็ตาม เม่ือลูกคา้ดังกล่าวได้นําส่ง

สัญญาเปิดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จาํกัด แล้ว บริษทัจะโอน

ทรัพยสิ์นของลูกคา้ รายท่ีนาํส่งสัญญากลบัไปฝากยงับริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดัต่อไป  
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6. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ 

บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562 

ลูกหน้ีอ่ืน    

 ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินคดี 38,574,206  42,548,314 

          รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 38,574,206  42,548,314 

หกั   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต    

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (38,574,206)  (42,548,314) 

รวม -  - 

รายละเอียดการจาํแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของ

บริษทัสรุปไดด้งัน้ี 

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2563  

 

ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์

และดอกเบีย้ค้างรับ 

 ยอดท่ีใช้ในการตั้งค่าเผ่ือ

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์      

ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ของความเส่ียงดา้นเครดิต 

-  -  - 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญั 

 ของความเส่ียงดา้นเครดิต 

-  -  - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 38,574,206  38,574,206  (38,574,206) 

รวม 38,574,206  38,574,206  (38,574,206) 
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หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 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 

   30 มถิุนายน 2563 

    

1. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน    

ตราสารทุน:    

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   84,874,510 

หุ้นสามญั   46,528,331 

รวมตราสารทุน   131,402,841 

ตราสารหน้ี:    

ตัว๋แลกเงิน   296,961,074 

หน่วยลงทนุ   21,679,584 

หุ้นกูภ้าคเอกชน   3,351,914 

รวมตราสารหน้ี   321,992,572 

รวมเงินลงทนุตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   453,395,413 
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   หน่วย : บาท 

   งบการเงินรวม 

   ณ วันท่ี 

   30 มถิุนายน 2563 

2. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   147,738,954 

รวมเงินลงทนุวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   147,738,954 

    

3. เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย    

บตัรเงินฝาก   19,046,042 

ตัว๋แลกเงิน   55,686,799 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   (55,686,799) 

รวมเงินลงทนุตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย   19,046,042 

รวมเงินลงทนุท่ีไม่ไดว้างประกนั   620,180,409 

 
 

   หน่วย : บาท 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 

   2563 

    

1. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน    

ตราสารทุน:    

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   84,874,510 

หุ้นสามญั   46,528,331 

รวมตราสารทุน   131,402,841 

ตราสารหน้ี:    

ตัว๋แลกเงิน   296,961,074 

หน่วยลงทนุ   21,679,584 

รวมตราสารหน้ี   318,640,658 

รวมเงินลงทนุตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน   450,043,499 

    

2. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน   147,738,954 

รวมเงินลงทนุวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   147,738,954 

รวมเงินลงทนุท่ีไม่วางประกนั   597,782,453 
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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 

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 

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 

7.2  เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบนัการเงินและเงินลงทุนในตราสารหน้ีตามอายคุงเหลือของสัญญา  

หน่วย : บาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 ไม่เกิน 1 ปี   1 - 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

บตัรเงินฝาก 19,046,042  -  -  19,046,042 

รวม 19,046,042  -  -  19,046,042 
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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 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 : ไม่มี) 

7.3 กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  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 52,164,190  (17,338,855)  52,164,190  (17,338,855) 

- จากการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (10,432,838)  3,467,771  (10,432,838)  3,467,771 

ยอดคงเหลือปลายงวด 14,987,119  (26,744,233)  14,987,119  (26,744,233) 

7.4 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลคา่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

          หน่วย:บาท 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

เงินลงทุน  เหตุผลของการใช้  มูลค่ายุติธรรม  เงินปันผลรับ  กําไร (ขาดทุน) สะสม  เหตุผลของ 

  ทางเลือกในการแสดง    งวดหกเดือน  ท่ีถูกโอนภายใน  การโอน 

  รายการด้วยวิธีดังกล่าว    ส้ินสุดวันท่ี  ส่วนของเจ้าของ   

      30 มิถุนายน 2563     

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  มีความตั้งใจจะถือ  104,148,036  4,233,660  -  - 

  เงินลงทุนระยะยาว         

  เงินลงทุนระยะยาว         

บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  มีความตั้งใจจะถือ  19,926,000  382,075  -  - 

  เงินลงทุนระยะยาว         

อื่นๆ  มีความตั้งใจจะถือ  23,664,918  1,191,481  -  - 

  เงินลงทุนระยะยาว         

รวม    147,738,954  5,807,216  -   
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ในระหวา่งงวดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีการตดัรายการเงินลงทนุออกจากบญัชี ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

รายการท่ีถูกตัดรายการ มูลค่ายุติธรรม  เงินปันผลรับ  กําไร (ขาดทุน) สะสม  เหตุผลในการตัด 

ออกจากบัญชี : ณ วันท่ีมีการตัด    จากการตัดรายการ  รายการ 

 รายการ       

Yeah1 Group Corporation 8,179,791  -  (41,101,537)  ขาย 

อื่นๆ 823,958  -  88,952  ขาย 

รวม 9,003,749  -  41,012,585   

8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นเงินให้กู ้ยืมแบบไม่มีหลักประกัน โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 อัตราดอกเบีย้ วันเร่ิมสัญญา  วันครบกําหนด  เงินต้น  ดอกเบีย้ค้างรับ  รวม 

 (ร้อยละ) ต่อปี     บาท  บาท  บาท 

เงินให้กูยื้ม 5.00 24 กนัยายน 2562  16 กรกฎาคม 2563  19,000,000  729,372  19,729,372 

รวม       19,000,000  729,372  19,729,372 

 

  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 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ

ในประเทศไทย ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย 

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

  ที่ลงทุน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  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  1,349.1  1,297.8 

บริษทั เซนติเมนทลั  นาํเขา้ ส่งออก             

(ประเทศไทย) จาํกดั จดัจาํหน่ายปลีก             

 และส่งนํ้าหอมและ             

 เคร่ืองสาํอาง หุ้นสามญั 100.  100.0 26.00 26.00 26.0  26.0  12.9  15.4 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุขภาพ             

 ดา้นธุรกิจโยคะ             

 สตูดิโอ             

 อาหารและโรงแรม หุ้นสามญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  192.9  197.2 

       1,487.9  1,487.9  1,554.9  1,510.4 
 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย 

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

  ที่ลงทุน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  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             

 และกองทุนสาํรอง             

 เลี้ยงชีพ หุ้นสามญั 67.6 112.7 100.0 100.00 275.8  275.8  54.6  63.8 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ รับซ้ือ รับโอน             

    ลุมพินี จาํกดั 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 สินทรัพยดิ์จิทลั หุ้นสามญั 475.0 475.0 100.0 100.00 475.0  475.0  422.0  442.7 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า       (221.2)  (212.0)  -            - 

       554.6  563.8  500.8  530.7 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนชําระแล้ว สิทธิการออกเสียง วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย 

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

  ที่ลงทุน 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  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 2,137.8 2,137.8 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,349.1  1,297.8 

บริษทั เซนติเมนทลั นาํเขา้ ส่งออก             

(ประเทศไทย) จาํกดั จดัจาํหน่ายปลีก             

 และส่งนํ้าหอมและ             

 เคร่ืองสาํอาง หุ้นสามญั 100.0 100.0 26.00 26.00 26.0  26.0  12.9  15.4 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุขภาพ             

 ดา้นธุรกิจโยคะ             

 สตูดิโอ             

 อาหารและโรงแรม หุ้นสามญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  192.9  197.2 

       1,487.9  1,487.9  1,554.9  1,510.4 

       2,042.5  2,051.7  2,055.7  2,041.1 

สรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมตามงบการเงินท่ีคูณตามสัดส่วนการถือหุ้นแลว้มีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ล้านบาท  ล้านบาท 

 บริษัทหลักทรัพย์  อื่นๆ  รวม  บริษัทหลักทรัพย์  อื่นๆ  รวม 

 กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด      กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด     

สินทรัพยร์วม 2,718.1  163.8  2,881.9  3,075.6  154.8  3,230.4 

หน้ีสินรวม (1,553.8)  (111.4)  (1,665.2)  (1,944.4)  (98.7)  (2,043.1) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 1,164.3  52.4  1,216.7  1,131.2  56.1  1,187.3 

 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 ล้านบาท  ล้านบาท 

 บริษัทหลักทรัพย์  อื่นๆ  รวม  บริษัทหลักทรัพย์   อื่นๆ  รวม 

 กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด      กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด     

รายไดร้วม 186.8  21.0  207.8  124.3  44.0  168.3 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 31.4  (7.3)  24.1  (7.2)  (0.3)  (7.5) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น            

สุทธิสาํหรับงวด (7.1)  -  (7.1)  (7.6)  -  (7.6) 

 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 ล้านบาท  ล้านบาท 

 บริษัทหลักทรัพย์  อื่นๆ  รวม  บริษัทหลักทรัพย์   อื่นๆ  รวม 

 กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด      กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด     

รายไดร้วม 339.4  62.1  401.5  254.1  88.4  342.5 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก            

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 50.7  (6.8)  43.9  (11.8)  (1.7)  (13.5) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น            

สุทธิสาํหรับงวด 0.6  -  0.6  (18.3)  -  (18.3) 
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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 มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท โดยเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 บริษทัไดใ้ชสิ้ทธิ

ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวอีกจาํนวน 122,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100.00 บาท มูลค่าเงินลงทุนรวม  

12.20 ลา้นบาท ซ่ึงส่งผลใหบ้ริษทัมีสัดส่วนการถือหุน้ลดลงจากเดิมร้อยละ 34.50 เป็นร้อยละ 26.00 และ

มีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 26.00 ลา้นบาทของทุนชาํระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่าว 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั 

มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั อีกจาํนวน 20.00 ลา้นบาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 205.40 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 225.40 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น

สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท เพื่อจาํหน่ายให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมใน

ราคาตามมูลค่าที่ตราไว ้เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ในเร่ืองการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริษทัย่อยไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือ

วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบัสํานกังาน

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

บริษทัย่อย 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 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

100.00 บาท เพื่อจาํหน่ายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว ้เพื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจ โดย

บริษทัย่อยได้รับชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุน 

จดทะเบียน และทุนท่ีออกและชาํระแลว้กบัสาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนและบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

10. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัมีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ดงัน้ี 
หน่วย: บาท 

 งบการเงินรวม 

เงินสํารองของสินทรัพย์ทาง

การเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้

อย่างมีนัยสําคัญของความ

เส่ียงด้านเครดิต 

เงินสํารองของสินทรัพย์ทาง

การเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่าง 

มีนัยสําคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

เงินสํารองของ

สินทรัพย์ทางการเงินท่ี

มีการด้อยค่าด้าน

เครดิต 

รวม 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์

ยอดตน้งวด 

การเปลี่ยนแปลงค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

42,548,314 

 

(3,974,108) 

38,574,206 

 

42,548,314 

 

(3,974,108) 

38,574,206 

     

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

ยอดตน้งวด 

การเปลี่ยนแปลงค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

65,133,799 

 

(9,447,000) 

55,686,799 

 

65,133,799 

 

(9,447,000) 

55,686,799 

หน่วย: บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินสํารองของสินทรัพย์ทาง

การเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึน้

อย่างมีนัยสําคัญของความ

เส่ียงด้านเครดิต 

เงินสํารองของสินทรัพย์ทาง

การเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่าง 

มีนัยสําคัญของความเส่ียง

ด้านเครดิต 

เงินสํารองของ

สินทรัพย์ทางการเงินท่ี

มีการด้อยค่าด้าน

เครดิต 

รวม 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์

ยอดตน้งวด 

การเปลี่ยนแปลงค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างงวด 

ยอดปลายงวด 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

42,548,314 

 

(3,974,108) 

38,574,206 

 

42,548,314 

 

(3,974,108) 

38,574,206 
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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  

11.  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

     งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบของการ  ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี  เร่ิมใช้มาตรฐาน  ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  การบัญฉบับท่ี 16  1 มกราคม      30 มิถุนายน 

 2563    2563      2563 

 ก่อนปรับปรุงใหม่    ปรับปรุงใหม่       

 บาท      บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน            

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 12,897,405  -  -  165,307  -  13,062,712 

อุปกรณ์สาํนกังาน 10,781,921  -  -  849,939  (67,196)  11,564,664 

ยานพาหนะ 7,378,000  -  -  -  -  7,378,000 

สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ -             13,568,774  13,568,774  -  -  13,568,774 

รวมราคาทุน 31,057,326  13,568,774  13,568,774  1,015,246  (67,196)  45,574,150 

            
ค่าเส่ือมราคาสะสม            

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (8,068,672)  -  -            (549,921)  -  (8,618,593) 

อุปกรณ์สาํนกังาน (7,934,249)  -  -  (679,779)  18,037  (8,595,991) 

ยานพาหนะ (3,495,182)  -  -  (733,768)  -  (4,228,950) 

สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ -  -  -       (1,452,692)  -  (1,452,692) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (19,498,103)  -  -  (3,416,160)  18,037  (22,896,226) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  11,559,223          22,677,924 
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 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่      ณ วันที่ 

 1 มกราคม      30 มิถุนายน 

 2562      2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 7,803,814  1,309,440  (70,620)  9,042,634 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าระหว่างทาํ -  1,802,498  -  1,802,498 

อุปกรณ์สาํนกังาน 7,945,069  1,321,146  -  9,266,215 

ยานพาหนะ 7,378,000  -  -  7,378,000 

รวมราคาทุน 23,126,883       4,433,084  (70,620)  27,489,347 

        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (7,363,058)  (304,587)  41,681  (7,625,964) 

อุปกรณ์สาํนกังาน (6,997,839)  (328,086)  -  (7,325,925) 

ยานพาหนะ (2,019,582)  (731,735)  -  (2,751,317) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (16,380,479)  (1,364,408)  41,681  (17,703,206) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  6,746,404      9,786,141 

        
ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน        

2563       3,416,160 

2562       1,364,408 
 

 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ผลกระทบของการ  ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันท่ี  เร่ิมใช้มาตรฐาน  ณ วันท่ี      ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  การบัญฉบับท่ี 16  1 มกราคม      30 มิถุนายน 

 2563    2563      2563 

 ก่อนปรับปรุงใหม่    ปรับปรุงใหม่       

 บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน            

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 6,281,587  -  -  2,380   -  6,283,967 

อุปกรณ์สาํนกังาน 2,959,931  -  -  7,204  (67,196)  2,899,939 

ยานพาหนะ 7,378,000  -  -  -  -  7,378,000 

สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ -  6,018,384  6,018,384  -  -  6,018,384 

รวมราคาทุน 16,619,518  6,018,384  6,018,384  9,584  (67,196)  22,580,290 

            
ค่าเส่ือมราคาสะสม            

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (4,912,356)  -  -  (158,774)  -  (5,071,130) 

อุปกรณ์สาํนกังาน (2,234,024)  -  -  (150,659)  18,037  (2,366,646) 

ยานพาหนะ (3,495,182)  -  -  (733,768)  -  (4,228,950) 

สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ -  -  -  (598,550)  -  (598,550) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (10,641,562)  -  -  (1,641,751)  18,037  (12,265,276) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  5,977,956          10,315,014 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  เพ่ิมขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่      ณ วันที่ 

 1 มกราคม      30 มิถุนายน 

 2562      2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ราคาทุน        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 4,937,027  1,156,960  -  6,093,987 

อุปกรณ์สาํนกังาน 2,260,707  258,691  -  2,519,398 

ยานพาหนะ 7,378,000  -  -  7,378,000 

รวมราคาทุน 14,575,734  1,415,651  -  15,991,385 

        
ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (4,544,477)  (290,379)  -  (4,834,856) 

อุปกรณ์สาํนกังาน (1,913,807)  (101,254)  -  (2,015,061) 

ยานพาหนะ (2,019,582)  (731,735)  -  (2,751,317) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (8,477,866)  (1,123,368)  -  (9,601,234) 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์  6,097,868      6,390,151 

        
ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที ่30 มิถุนายน        

2563       1,641,751 

2562       1,123,368 

บริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดย 

ผลกระทบจากการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในเร่ืองหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2563 ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ ขอ้ 3.2 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในงบการเงินรวม บริษัทและบริษัทย่อยมี                   

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุน

ก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 14.21 ลา้นบาท และ 13.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมี                        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหัก                    

ค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวจาํนวน 6.57 ลา้นบาท และ 6.51 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 งบการเงินรวม 

 อายุการให้  ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  รายจ่าย  ตัดจําหน่าย/  ยอดคงเหลือ 

 ประโยชน์  ณ วันท่ี    ตัดบัญชี  โอนออก  ณ วันท่ี 

   1 มกราคม        30 มิถุนายน 

   2563        2563 

   บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย            

ประเภทจดัการกองทุนรวม ไม่ทราบแน่นอน*  803,836  -  -  -  803,836 

ประเภทการประกอบธุรกิจ            

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน*  3,320,548  -  -  -  3,320,548 

ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทราบแน่นอน*  464,109  -  -  -  464,109 

ประเภทการบริหารสินทรัพย ์ ไม่ทราบแน่นอน*  100,000  -  -  -  100,000 

ประเภทกองทรัสต์ 5 ปี  393,863  -  (39,781)  -  354,082 

โทเคนดิจิทลั ไม่ทราบแน่นอน**  66,200,000  -  -  -  66,200,000 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 2 - 5 ปี  2,388,860  3,265,037  (503,608)  -  5,150,289 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ระหว่างติดตั้ง -  1,724,000  6,102,328  -  (2,774,000)  5,052,328 

รวม   75,395,216  9,367,365  (543,389)  (2,774,000)  81,445,192 

 

 งบการเงินรวม 

 อายุการให้  ยอดคงเหลือ  เพิ่มขึน้  รายจ่าย  ตัดจําหน่าย/  ยอดคงเหลือ 

 ประโยชน์  ณ วันท่ี    ตัดบัญชี  โอนออก  ณ วันท่ี 

   1 มกราคม        30 มิถุนายน 

   2562        2562 

   บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย            

ประเภทจดัการกองทุนรวม ไม่ทราบแน่นอน*  803,836  -  -  -  803,836 

ประเภทการประกอบธุรกิจ            

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน*  3,320,548  -  -  -  3,320,548 

ประเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทราบแน่นอน*  464,109  -  -  -  464,109 

ประเภทการบริหารสินทรัพย ์ ไม่ทราบแน่นอน*  100,000  -  -  -  100,000 

โทเคนดิจิทลั ไม่ทราบแน่นอน*  66,200,000  -  -  -  66,200,000 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี  151,507  243,622  (43,122)  -  352,007 

รวม   71,040,000  243,622  (43,122)  -  71,240,500 

           

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน             

2563           543,389 

2562           43,122 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อายุการให้ ยอดยกมา  เพิ่มขึน้  รายจ่าย  ตัดจําหน่าย/  ยอดคงเหลือ 

 ประโยชน์ ณ วันท่ี    ตัดบัญชี  โอนออก  ณ วันท่ี 

  1 มกราคม        30 มิถุนายน 

  2563        2563 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย           

ประเภทการประกอบธุรกิจ           

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน* 3,320,548  -  -  -  3,320,548 

โทเคนดิจิทลั ไม่ทราบแน่นอน** 66,200,000  -  -  -  66,200,000 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 1  -  -  -  1 

รวม  69,520,549  -  -  -  69,520,549 

 

  



 
- 42 - 

 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อายุการให้ ยอดยกมา  เพิ่มขึน้  รายจ่าย  ตัดจําหน่าย/  ยอดคงเหลือ 

 ประโยชน์ ณ วันท่ี    ตัดบัญชี  โอนออก  ณ วันท่ี 

  1 มกราคม        30 มิถุนายน 

  2562        2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย           

ประเภทการประกอบธุรกิจ           

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ไม่ทราบแน่นอน* 3,320,548  -  -  -  3,320,548 

โทเคนดิจิทลั ไม่ทราบแน่นอน* 66,200,000  -  -  -  66,200,000 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 1  37,236  (1,408)  -  35,829 

รวม  69,520,549  37,236  (1,408)  -  69,556,377 

           

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน            

2563          - 

2562          1,408 

* ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเน่ืองจากใบอนุญาตดงักล่าวไม่มีวนัหมดอายุ และบริษทัและบริษทัย่อยคาดว่า

ใบอนุญาตดงักล่าวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

** โทเคนดิจิทลั มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน และบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าสินทรัพยด์งักล่าวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุทธิแก่บริษทัและบริษทั

ยอ่ยอยา่งไม่มีส้ินสุด 

วันท่ี 30 มิถุนายน  2563 และวันท่ี 31 ธันวาคม  2562 ในงบการเงินรวม บริษัทและบริษัทย่อยมี

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดับญัชีหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าตดั

จาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 7.72 ลา้นบาทและ 7.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั สําหรับ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน  2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีคอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ซ่ึงตดับญัชีหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพย์

ดงักล่าวมีจาํนวน 0.02 ลา้นบาท  
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13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 199,304  199,304   199,304  199,304 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 46,148,217  45,023,093  46,148,217  45,023,093 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม 2,738,460  4,360,551  2,738,460  4,360,551 

    วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน        

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม -  6,686,058  -  6,686,058 

   วิธีมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

สินทรัพยอ่ื์น 10,357  10,357  10,357  10,357 

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอการรับรู้ 22,718,163  22,718,163  -  - 

 71,814,501  78,997,526  49,096,338  56,279,363 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม 6,754,981  5,505,948  6,754,981  5,505,948 

   วิธีมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม 3,746,780  -  3,746,780  - 

   วิธีมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 664,110  664,110  664,110  664,110 

 11,165,871  6,170,058  11,165,871  6,170,058 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  60,648,630  72,827,468  37,930,467  50,109,305 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหวา่งงวด มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี รายการท่ีรับรู้ รายการท่ีรับรู้ ณ วันท่ี 

 1 มกราคม ในกําไรหรือขาดทุน ในกําไรขาดทุน 30 มิถุนายน 

 2563 (ดูหมายเหตุข้อ 31) เบ็ดเสร็จอ่ืน 2563 
 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 199,304  -  -  199,304 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 45,023,093         1,125,124  -  46,148,217 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม 4,360,551  (1,622,091)  -  2,738,460 

    วิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน        

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม 6,686,058  -  (6,686,058)  - 

   วิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -  -  10,357 

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอการรับรู้ 22,718,163  -  -  22,718,163 

 78,997,526  (496,967)  (6,686,058)  71,814,501 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม 5,505,948  1,249,033  -  6,754,981 

   วิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม -  -  3,746,780  3,746,780 

   วิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 664,110  -  -  664,110 

 6,170,058  1,249,033  3,746,780  11,165,871 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  72,827,468  (1,746,000)  (10,432,838)  60,648,630 

 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี รายการท่ีรับรู้ รายการท่ีรับรู้ ณ วันท่ี 

 1 มกราคม ในกําไรหรือขาดทุน ในกําไรขาดทุน 30 มิถุนายน 

 2562 (ดูหมายเหตุข้อ 31) เบ็ดเสร็จอ่ืน 2562 

 บาท บาท บาท บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 199,304  -  -  199,304 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 46,576,128  2,581,159  -  49,157,287 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้  4,966,206   (34,686)  -  4,931,520 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย  3,218,287  -  (3,218,287)  - 

สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -  -  10,357 

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอการรับรู้  22,721,673  (3,510)  -  22,718,163 

 77,691,955  2,542,963  (3,218,287)  77,016,631 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้  10,331,927  (2,686,742)  -  7,645,185 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย -  -  167,422  167,422 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 664,110  -  -  664,110 

 10,996,037  (2,686,742)  167,422  8,476,717 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  66,695,918  5,229,705  (3,385,709)  68,539,914 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  รายการท่ีรับรู้  รายการท่ีรับรู้  ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  ในกําไรหรือขาดทุน  ในกําไรขาดทุน  30 มิถุนายน 

 2563  (ดูหมายเหตุข้อ 31)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2563 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 199,304  -  -  199,304 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 45,023,093         1,125,124  -  46,148,217 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม 4,360,551  (1,622,091)  -  2,738,460 

    วิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน        

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม 6,686,058  -  (6,686,058)  - 

   วิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -  -  10,357 

 56,279,363  (496,967)  (6,686,058)  49,096,338 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม 5,505,948  1,249,033  -  6,754,981 

   วิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม -  -  3,746,780  3,746,780 

   วิธีมูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 664,110  -  -  664,110 

 6,170,058  1,249,033  3,746,780  11,165,871 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  50,109,305  (1,746,000)  (10,432,838)  37,930,467 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  รายการท่ีรับรู้  รายการท่ีรับรู้  ณ วันท่ี 

 1 มกราคม  ในกําไรหรือขาดทุน  ในกําไรขาดทุน  30 มิถุนายน 

 2562  (ดูหมายเหตุข้อ 31)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 199,304  -  -  199,304 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 46,576,128  2,581,159   -  49,157,287 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้ 4,966,206  (34,686)  -  4,931,520 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 3,218,287  -  (3,218,287)  - 

สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -  -  10,357 

 54,970,282  2,546,473  (3,218,287)  54,298,468 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้ 10,331,927  (2,686,742)  -  7,645,185 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย -  -  167,422  167,422 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 664,110  -  -  664,110 

 10,996,037  (2,686,742)  167,422  8,476,717 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  43,974,245  5,233,215  (3,385,709)  45,821,751 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 59.84  

ลา้นบาท และ 15.28 ลา้นบาท ตามลาํดบั ท่ีคาดว่าจะไม่สามารถนาํผลแตกต่างชัว่คราวมาใช้ซ่ึงจะหมดอายุ

ภายใน 5 ปี  
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14. สินทรัพย์อ่ืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่   ณ วันที่  

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 636,822  230,455  58,363  - 

ค่าประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 1,233,027  806,547  563,852  149,160 

ค่าบาํรุงรักษาจ่ายล่วงหนา้ 1,054,213  229,687  -  - 

ค่าธรรมเนียมตลาดหลกัทรัพยจ่์ายล่วงหนา้ 191,261  153,270  191,261  153,270 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าอ่ืน 1,360,131  801,836  238,488  260,379 

เงินมดัจาํอ่ืน 2,193,583  2,124,733  1,130,394  1,066,944 

ภาษีเงินไดร้อรับคืน 3,609,325  12,147,564  3,294,008  3,095,645 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าธรรมเนียมศาลของกองทุน        

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

ลูกหน้ีอ่ืน 33,698,035  24,218,300  9,114,728  5,326,246 

อ่ืนๆ 8,381,385  3,858,241  330,000  455,021 

รวม 66,787,330  59,013,672  14,921,094  10,506,665 

15. เงินกู้ยืมอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีเงินกูย้มือ่ืนดงัต่อไปน้ี 

  งบการเงินรวม 

  ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2563 

  ระยะเวลาคงเหลือของหนีท่ี้จะครบกําหนดชําระ 

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

 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมอ่ืน           

ตัว๋แลกเงิน 3.50 98,553,093  -  -  98,553,093 

รวมเงินกูยื้มอ่ืน   98,553,093  -  -  98,553,093 

 

  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 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2563 

  ระยะเวลาคงเหลือของหนีท่ี้จะครบกําหนดชําระ 

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

 (ร้อยละ) ต่อปี บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินกู้ยืมอ่ืน           

ตัว๋แลกเงิน 3.50 98,553,093  -  -  98,553,093 

เงินกูยื้ม 3.50 200,000,000  -  -  200,000,000 

รวมเงินกูยื้มอ่ืน   298,553,093  -  -  298,553,093 

 

  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 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมอ่ืนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562                  

มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

 2563  2562 

ยอดยกมาตน้งวด 148,349,296  528,062,334 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

ไดรั้บเงินกูย้มือ่ืน 98,131,223  504,556,108 

จ่ายคืนเงินกูย้มือ่ืน (150,000,000)  (910,000,000) 

การเปล่ียนแปลงท่ีมิใช่เงินสด    

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,072,574  7,260,948 

ยอดคงเหลือปลายงวด 98,553,093  129,879,390 

  



 
- 48 - 

 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

 2563  2562 

ยอดยกมาตน้งวด 498,349,296  528,062,334 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

ไดรั้บเงินกูย้มือ่ืน 98,131,223  504,556,108 

จ่ายคืนเงินกูย้มือ่ืน (150,000,000)  (910,000,000) 

จ่ายคืนเงินกูย้มืจากบริษทัย่อย (150,000,000)  - 

การเปล่ียนแปลงท่ีมิใช่เงินสด    

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 2,072,574  7,260,948 

ยอดคงเหลือปลายงวด 298,553,093  129,879,390 

16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังานหลงัออกจากงาน 32,005,613  29,150,909  28,923,451  27,219,542 

การลาพกัร้อนประจาํปีท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทน -  1,748,776  -  1,185,318 

 32,005,613  30,899,685  28,923,451  28,404,860 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยมีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติ

คุ ้มครองแรงงานและตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานบริษทั ซ่ึงจัดเป็นโครงการผลประโยชน์                         

ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 
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จาํนวนท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 1,324,772  429,351  756,689  374,968 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 102,578  53,993  95,266  51,319 

 1,427,350  483,344  851,955  426,287 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 2,649,548  869,152  1,513,377  749,935 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 205,156  108,522  190,532  102,638 

ตน้ทุนบริการในอดีต -  20,549  -  - 

 2,854,704  998,223  1,703,909  852,573 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ยอดยกมาของภาระผูกพนัผลประโยชน ์        

ของพนกังานหลงัออกจากงาน 29,150,909  11,125,769  27,219,542  10,747,603 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,649,548  869,152  1,513,377  749,935 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 205,156  108,522  190,532  102,638 

ตน้ทุนบริการในอดีต -  20,549  -  - 

ยอดยกไปของภาระผูกพนัผลประโยชน ์        

ของพนกังานหลงัออกจากงาน 32,005,613  12,123,992  28,923,451  11,600,176 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผูกพนั

ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มี

ดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562 

ข้อสมมติฐานทางการเงิน    

อตัราคิดลด  1.40 - 1.87  1.40 - 1.87 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 4.0 - 29.0  4.0 - 29.0 

 ขึ้นอยูก่บัช่วงอาย ุ  ขึ้นอยูก่บัช่วงอาย ุ

 ของพนกังาน  ของพนกังาน 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 5.0  5.0 

ขอ้สมมติท่ีสําคญัในการกาํหนดโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวต้ามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั 

ประกอบดว้ย อตัราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อตัรามรณะ และอตัราคิดลดการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ดา้นล่างไดพ้ิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกันภยั ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ในขณะท่ี 

ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 

 2563 2562 2563 2562 

อตัราเงินเดือน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 1,843,264 1,031,970 1,564,643 865,221 

อตัราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (1,652,624) (929,284) (1,416,367) (787,420) 

อตัราการมีชีวิตอยู ่- เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 100,804 63,544 86,351 53,756 

อตัราการมีชีวิตอยู ่- ลดลงร้อยละ 1 (100,334) (63,244) (85,975) (53,515) 

อตัราการหมุนเวียน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (1,605,098) (987,114) (1,373,589) (839,695) 

อตัราการหมุนเวียน - ลดลงร้อยละ 1 750,588 431,123 565,641 318,144 

อตัราคิดลด - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (1,522,382) (937,364) (1,304,245) (798,299) 

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 1,726,712 1,060,708 1,462,717 893,139 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้ นจริงในโครงการ

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหาก

จากขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากน้ี ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์                

ท่ีกาํหนดไว ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้

(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบัการคาํนวณหน้ีสินภาระผูกพนัผลประโยชน์ของ

พนกังานหลงัออกจากงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

17. หนีสิ้นอ่ืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี   ณ วันท่ี  

 30 มถิุนายน  31 ธันวาคม  30 มถิุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,526,409  2,096,661  613,126  564,944 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 226,766  505,534  95,383  111,624 

เจา้หน้ีอ่ืน 7,258,014  7,773,509  5,976,860  6,509,891 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 7,618,693  19,610,537  2,248,846  16,908,945 

เงินคืนทนุและเงินปันผลท่ีผูถื้อหุน้ยงั        

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

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 12,406,013  -  6,865,934  - 

อ่ืนๆ 636,399  1,069,266  689,993  1,117,833 

รวม 35,568,416  36,951,631  22,386,264  31,109,361 
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18. ทุนเรือนหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

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

สามญัท่ียงัมิได้นําออกจาํหน่ายจาํนวน 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

สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 1,172,868,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล

ในวงจาํกดั (Private Placement) และเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2561 

 

3) อนุมติัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัจาํนวนไม่เกิน 346,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้

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

ขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement)  ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบแล้ว

เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 

4) อนุมติัการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 4 (ZMICO-

W4) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  (Right Offering) ในจํานวนไม่เกิน 

413,434,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอตัราการจดัสรร 4 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดง

สิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกาํหนดอายุไม่เกิน 5 ปีนับจากวนัท่ีออกใบสําคญัแสดงสิทธิ อตัราการใช้

สิทธิใบสาคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้2 หุน้ และราคาการใชสิ้ทธิ 2.70 บาทต่อหุ้น 

บริษทัไดจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิแลว้เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,240,302,463 

บาทและมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 826,868,463 บาท  
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หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 คาํนวณดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถุนายน  

 2563  2562 

 หุ้น  หุ้น 

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

เพิ่มระหวา่งงวด -  214,099,448 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  1,653,736,926  1,521,836,374 

19. เงินปันผลจ่าย 

เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสําหรับ

ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2562 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

20. การจัดการส่วนทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษทัและบริษทัย่อยคือเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน

อย่างต่อเน่ืองของบริษทัและบริษทัย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มี

ส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึงเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัย่อยยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุน และส่วนของเจา้ของให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

อย่างไรก็ตาม ตั้ งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 บริษทัได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน โดยบริษทัตอ้งดาํรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภาพคล่องอย่าง

ใดอย่างหน่ึงหรือทั้งสองอย่างรวมกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ที่ กธ.4/2561 เร่ืองการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนและท่ีปรึกษา

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัสามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดสู้งกว่า

เกณฑด์งักล่าว  
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21.  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขาย

หุน้สูงกวา่มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งสํารองตามกฎหมายอย่างน้อย

ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสํารองน้ีจะมีมูลค่า 

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 8.87

ของทุนจดทะเบียน 

23. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจดัการกองทุนส่วนบคุคล กองทุนรวม และ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 

186,604 

  

94,934 

  

- 

  

- 

ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 17,266,463  -  -  - 

อ่ืนๆ 125,000  218,750  125,000  218,750 

รวม 17,578,067  313,684  125,000  218,750 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

การจดัการกองทุนส่วนบคุคล กองทุนรวม และ  

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 

308,184 

  

192,250 

  

- 

  

- 

ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 20,742,463  -  -  - 

อ่ืนๆ 315,407  548,611  315,407  548,611 

รวม 21,366,054  740,861  315,407  548,611 
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24. รายได้ดอกเบีย้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากในสถาบนัการเงิน 264,613  677,389  280,488  102,341 

อ่ืนๆ 247,135  28,366  236,202  236,849 

รวม 511,748  705,755  516,690  339,190 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากในสถาบนัการเงิน 839,764  1,537,152  736,862  848,385 

อ่ืนๆ 526,592  32,551  472,404  1,276,651 

รวม 1,366,356  1,569,703  1,209,266  2,125,036 

25. กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไรจากเงินลงทนุ 1,416,075  17,967,727  1,244,605  17,546,428 

เงินปันผล 5,920,172  4,352,040  5,920,172  4,352,040 

รวม 7,336,247  22,319,767  7,164,777  21,898,468 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไรจากเงินลงทนุ 7,890,420  51,333,089  7,687,169  50,563,105 

เงินปันผล 10,591,620  4,667,149  10,591,620  4,667,149 

รวม 18,482,040  56,000,238  18,278,789  55,230,254 

26. ค่าตอบแทนกรรมการ  

ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทตามมาตรา 90 ของ

พระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องท่ีจ่ายให้กับ

กรรมการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563 

และปี 2562 ของบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีแลว้ดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,578,000  2,518,501  2,010,000  1,799,167 

 2,578,000  2,518,501  2,010,000  1,799,167 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการ 5,328,968  4,565,168  4,150,000  3,625,834 

 5,328,968  4,565,168  4,150,000  3,625,834 
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27. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ        

กองทุนส่วนบคุคลและการจดัการกองทุนรวม -  6,233  -  - 

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 24,041  11,188  -  - 

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 11,314,463  -  -  - 

อ่ืนๆ  115,367  323,740  -  281,357 

รวม 11,453,871  341,161  -  281,357 

 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ        

กองทุนส่วนบคุคลและการจดัการกองทุนรวม -  12,397  -  - 

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 32,179  22,618  -  - 

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 14,790,463  -  -  - 

อ่ืนๆ  163,211  643,918  -  559,616 

รวม 14,985,853  678,933  -  559,616 

28. โอนกลบัผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 9,447,000  -  -  - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 835,582  10,057,525  835,582  10,057,525 

รวม 10,282,582  10,057,525  835,582  10,057,525 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 9,447,000  -  -  - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,974,108  10,057,525  3,974,108  10,057,525 

รวม 13,421,108  10,057,525  3,974,108  10,057,525 

29. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 3,898,045  2,694,201  1,763,974  1,913,964 

ค่าท่ีปรึกษา 3,787,414  1,714,398  460,905  600,775 

ค่าใชจ้่ายดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 1,075,857  501,250  327,004  288,222 

ค่ารับรอง 2,675  23,697  -  22,940 

ค่าใชจ้่ายดา้นประชาสัมพนัธ์ 2,049,110  90,888  -  30,388 

ค่าใชจ้่ายเดินทาง 404,738  218,717  231,608  145,841 

ค่าใชจ้่ายตลาดหลกัทรัพย ์ 209,129  2,366,491  209,129  2,366,491 

ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน 399,044  333,015  322,607  289,326 

ค่าภาษีอากร 36,943  48,380  24,080  29,994 

ขาดทนุ (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียน -  793,745  -  793,745 

ค่าใชจ้่ายจดัการประชุมสัมมนา 6,100  429,403  5,196  417,178 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,012,286  2,472,699  473,239  1,714,180 

อ่ืนๆ 1,363,244  917,514  317,718  865,183 

รวม 14,244,585  12,604,398  4,135,460  9,478,227 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 7,805,371  5,443,272  3,687,460  3,744,148 

ค่าท่ีปรึกษา 5,367,898  3,312,742  1,116,114  1,707,500 

ค่าใชจ้่ายดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 1,965,857  1,000,616  660,378  582,093 

ค่ารับรอง 173,393  31,693  2,623  22,940 

ค่าใชจ้่ายดา้นประชาสัมพนัธ์ 2,868,055  171,688  -  30,388 

ค่าใชจ้่ายเดินทาง 816,484  381,462  537,074  249,124 

ค่าใชจ้่ายตลาดหลกัทรัพย ์ 446,755  2,675,322  446,755  2,675,322 

ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน 485,967  495,105  343,954  313,637 

ค่าภาษีอากร 1,353,549  166,848  1,309,522  63,586 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -  1,176,634  -  1,176,634 

ค่าใชจ้่ายจดัการประชุมสัมมนา 29,888  985,905  23,891  971,435 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3,092,693  2,818,399  2,056,941  1,920,180 

อ่ืนๆ 2,035,122  1,439,776  642,436  1,254,123 

รวม 26,441,032  20,099,462  10,827,148  14,711,110 

30. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีสมคัร

เป็นสมาชิกของกองทุนโดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึง และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบ

ให้อีกส่วนหน่ึง ซ่ึงกองทุนสํารองเล้ียงชีพของบริษทัและบริษทัยอ่ยบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน ทหารไทย จาํกดั และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั  

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสํารอง

เล้ียงชีพเป็นจาํนวนเงิน 0.58 ลา้นบาท และ 0.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัย่อยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.14 ลา้นบาท และ 0.07 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสํารอง                

เล้ียงชีพเป็นจาํนวนเงิน 1.21 ลา้นบาท และ 0.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั บริษทัย่อยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพเป็นจาํนวนเงินประมาณ 0.27 ลา้นบาท และ 0.13 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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31. ภาษีเงินได้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ้่าย) (2,038,218)  4,457,517  (2,038,218)  4,458,221 

รวม (2,038,218)  4,457,517  (2,038,218)  4,458,221 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถนุายน  วันท่ี 30 มิถนุายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ้่าย) (ดูหมายเหตุขอ้ 13) (1,746,000)  5,229,705  (1,746,000)  5,233,215 

รวม (1,746,000)  5,229,705  (1,746,000)  5,233,215 

การกระทบยอดภาษีเงินไดแ้ละกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีคูณดว้ยอตัราภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 16,786,331  (7,334,877)  138,340  7,874,935 

อตัราภาษี 20%  20%  20%  20% 

ผลคูณของกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา        

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) (3,357,266)  1,466,975  (27,668)  (1,574,987) 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 4,318,600  (2,807,957)  989,002  234,709 

ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (4,672,579)  (112,789)  (4,672,579)  (112,789) 

ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใชไ้ป (คาดว่าจะไม่ไดใ้ช)้ 1,673,027  5,911,288  1,673,027  5,911,288 

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย)  (2,038,218)  4,457,517  (2,038,218)  4,458,221 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วันที่ 30 มิถุนายน  วันที่ 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 9,000,891  (7,124,851)  (14,257,268)  20,416,770 

อตัราภาษี 20%  20%  20%  20% 

ผลคูณของกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดก้บัอตัรา        

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) (1,800,178)  1,424,970  2,851,454  (4,083,354) 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 13,824,489  (5,326,479)  9,172,857  185,355 

ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (4,856,025)  (244,252)  (4,856,025)  (244,252) 

ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใชไ้ป (คาดว่าจะไม่ไดใ้ช)้ (8,914,286)  9,375,466  (8,914,286)  9,375,466 

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย)  (1,746,000)  5,229,705  (1,746,000)  5,233,215 
 

32. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั

โดยการมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมการร่วมกัน ฝ่ายจดัการเห็นว่านโยบายการกาํหนดราคากบับุคคล

ที่เก่ียวขอ้ง และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ช้ราคาซ่ึงต่อรองกนัอย่างอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 

รายการธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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32.1 ยอดคงเหลือกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที ่  ณ วันที ่  ณ วันที่  ณ วันที่ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

บริษัทย่อย         

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั        

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  -  54,616,581  63,789,107 

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

ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  729,372  256,967 

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  5,744  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 -  -  200,000,000  350,000,000 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย -  -  115,068  702,869 

        

บริษัทร่วม        

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 1,349,136,324  1,297,802,506  1,244,095,520  1,244,095,520 

เงินฝากเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 50,611,015  5,151,455  50,611,015  5,151,455 

ลูกหน้ีอ่ืน 7,699,701  5,317,439  7,699,701  5,317,439 

เจา้หน้ีอ่ืน 143,139  323,553  143,139  323,553 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 12,927,349  15,340,486  26,000,000  26,000,000 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 192,863,775  197,225,394  217,800,000  217,800,000 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน        

บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน        

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)        

เงินลงทุนในหุ้นสามญั 104,148,036  88,868,494  104,148,036  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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32.2 รายการค้ากับบุคคลที่เก่ียวข้องกันและกิจการที่เก่ียวข้องกันระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน   

 2563  2562  2563  2562  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัทย่อย          

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั        

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืมระยะส้ัน -  -  236,202  236,849 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี 

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

        430,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ขอ้ 32.4.4) 

รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ี -  -  219,375  219,375 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        73,125 บาทต่อเดือน 

รายไดอ่ื้น -  -  164,480  15,754 ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั         

รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ี -  -  -  22,815 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

        7,605 บาทต่อเดือนและยกเลิกสัญญา 

        ตั้งแตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั         

รายไดค้่าบริการจดัการ -  -  1,410,000  1,410,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        470,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ขอ้ 32.4.5) 

รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ี -  -  -  240,435 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

        80,145 บาทต่อเดือน 

รายไดอ่ื้น -  -  -  18,924 ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 

บริษัทร่วม         

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั         

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

        ต่อเดือน (ดูหมายเหตขุอ้ 32.4.2)   

ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน -  341,880  -  341,880 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายจ่ายค่าบริการ 218,280  154,080  218,280  154,080 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา   

        (ดูหมายเหตุ ขอ้ 32.4.1) 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน 121,413  402,092  121,413  402,092 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายจ่ายค่าบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคล -  272,481  -  272,481 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        (ดูหมายเหตุ ขอ้ 32.4.3) 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั         

ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน -  628,531  -  628,531 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ลงทุนในตัว๋แลกเงิน -  14,309,984  -  14,309,984 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน -  14,317,469  -  14,317,469 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

รายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม         

ค่าบริการจดัการ 135,000  279,000  -  - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  



 
- 64 - 

 

 

32.3 รายการค้ากับบุคคลที่ เกี่ยวข้องกันและกิจการที่ เกี่ยวข้องกันระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  

 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน  

 2563  2562  2563  2562  

 บาท  บาท  บาท  บาท  

บริษัทย่อย         

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทคจาํกดั        

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืมระยะส้ัน -  -  472,404  471,096 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี 

รายไดค้่าบริการจดัการ -  -  2,580,000  2,150,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        430,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ขอ้ 32.4.4) 

รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ี -  -  438,750  365,625 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        73,125 บาทต่อเดือน 

รายไดอ่ื้น -  -  378,433  23,349 ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั         

รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ี -  -  -  60,075 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

        7,605 บาทต่อเดือนและยกเลิกสัญญา 

        ตั้งแตว่นัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นตน้ไป 

บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั         

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืมระยะส้ัน -  -  6,005,779  801,370 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี 

รายไดค้่าบริการจดัการ -  -  2,820,000  2,350,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        470,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ขอ้ 32.4.5) 

รายไดจ้ากการให้เช่าพื้นท่ี -  -  -  400,725 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

        80,145 บาทต่อเดือน 

รายไดอ่ื้น -  -  -  28,039 ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 

บริษัทร่วม         

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั         

ค่าบริการงานวิจยั 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 250,000 บาท  

        ต่อเดือน (ดูหมายเหตขุอ้ 32.4.2)   

ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน -  341,880  -  341,880 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา   

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

ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน -  199,658,120  -  199,658,120 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

รายจ่ายค่าบริการ 372,360  308,160  372,360  308,160 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา   

        (ดูหมายเหตุ ขอ้ 32.4.1) 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน 185,399  935,830  185,399  935,830 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

รายจ่ายค่าบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคล -  541,909  -  541,909 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

        (ดูหมายเหตุ ขอ้ 32.4.3) 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั         

ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน -  2,718,547  -  2,718,547 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ลงทุนในตัว๋แลกเงิน -  38,135,050  -  38,135,050 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน -  52,230,513  -  52,230,513 ตามมูลค่าเงินลงทุน 

รายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม         

ค่าบริการจดัการ 414,000  531,600  -  - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  
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สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหาร

สําคญั ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง “การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั” มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,864,258  1,936,058  2,681,767  1,130,058 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 744,849  289,089  372,570  221,594 

รวม 6,609,107  2,225,147  3,054,337  1,351,652 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วันท่ี 30 มิถุนายน  วันท่ี 30 มิถุนายน 

 2563  2562  2563  2562 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,491,367  3,988,146  5,365,933  2,376,146 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,489,698  578,177  745,140  443,187 

รวม 12,981,065  4,566,323  6,111,073  2,819,333 

32.4 สัญญาท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

32.4.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2552 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อให้

บริษัทดังกล่าวให้บริการบริหารจัดการสําหรับงานด้านปฏิบัติการ งานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศรวมถึงการพฒันาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุนดา้นเทคนิค 

งานดา้นกาํกบัดูแลให้ปฏิบติัตามกฎหมาย งานดา้นบริหารบุคคล งานดา้นธุรการทัว่ไปและงาน

บริหารจดัการทัว่ไปในกิจการ สัญญามีอาย ุ1 ปี และใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี โดย

บริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท ต่อมาบริษัททําสัญญาเปล่ียนแปลง

ค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 60,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2560 และบริษทัทาํ

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 ให้มีผลบงัคบัใช้ต่อปีอีกคราวละ 1 ปี              

เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า                      

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 
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32.4.2 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 บริษทัทาํสัญญากับบริษทัหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จาํกัด สําหรับ 

การให้บริการบทวิเคราะห์กบัลูกคา้ต่างประเทศ สัญญามีอายุ 2 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

และใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ายหน่ึงบอกเลิกสัญญาล่วงหนา้ โดยบริษทัไดรั้บ

ค่าบริการเดือนละ 250,000 บาท 

32.4.3 เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 บริษทัทาํสัญญากับ บริษทัหลกัทรัพย  ์กรุงไทย ซีมิโก้ จาํกัด ซ่ึงเป็น

บริษทัร่วม โดยบริษทัร่วมจะเป็นผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญามีอายุ 2 ปี และ

ให้มีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่บริษทัได้แจง้การบอกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้า

เป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ  

1.00 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

32.4.4 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค จาํกดั ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยเพื่อใหบ้ริการงานดา้นกาํกบัดูแลและตรวจสอบภายใน งานดา้นบริหารความเส่ียง และ

งานดา้นบญัชี โดยบริษทัจะไดรั้บค่าบริการเดือนละ 430,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนัที่ 

1 กุมภาพนัธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2563 และใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 

32.4.5 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเพื่อ

ให้บริการงานดา้นกาํกบัดูแลและตรวจสอบภายใน งานดา้นบริหารความเส่ียง งานดา้นบญัชี

และงานดา้นธุรการบริษทั โดยบริษทัจะไดรั้บค่าบริการเดือนละ 470,000 บาท สัญญามีอาย ุ1 ปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2563 และใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราว

ละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบ

ล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 
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33. ภาระผูกพนักบักจิการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า

ระยะยาวสําหรับ อุปกรณ์สํานักงานและค่าบริการอ่ืน ซ่ึงจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคต

ดงัต่อไปน้ี (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รวมสัญญาเช่าระยะยาวสาํหรับอาคารและยานพาหนะ) 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี  ณ วันท่ี 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

ภายใน 1 ปี 4,522  7,788  2,744  4,428 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,591  10,174  1,635  4,831 

รวม 8,113  17,962  4,379  9,259 

34. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิหรือภูมิศาสตร์ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย : พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2563 

   ธุรกิจ  ธุรกิจ   

 ธุรกิจ  หลักทรัพย์  การลงทุน   

 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืนๆ  งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 31,404  187  17,893  49,484 

รายไดท้ั้งส้ิน 31,404  187  17,893  49,484 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 31,404  (145)  17,893  49,152 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม       - 

รายไดอ่ื้น       9,141 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร       (41,507) 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย       (2,038) 

กาํไรสุทธิ        14,748 
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(หน่วย : พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มถิุนายน 2562 

   ธุรกิจ  ธุรกิจ   

 ธุรกิจ  หลักทรัพย์  การลงทุน   

 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืนๆ  งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก (7,161)   95  22,863   15,797 

รายไดท้ั้งส้ิน (7,161)  95  22,863  15,797 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (7,161)  (7,424)  22,863  8,278 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม       4 

รายไดอ่ื้น       1,014 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร       (16,631) 

ภาษีเงินได ้- รายได ้       4,458 

ขาดทุนสุทธิ        (2,877) 
 

(หน่วย : พันบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2563 

   ธุรกิจ  ธุรกิจ   

 ธุรกิจ  หลักทรัพย์  การลงทุน   

 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืนๆ  งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 50,700  308  34,132  85,140 

รายไดท้ั้งส้ิน 50,700  308  34,132  85,140 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 50,700  (9,277)  34,132  75,555 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม       - 

รายไดอ่ื้น       10,815 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร       (77,369) 

ภาษีเงินได ้– ค่าใชจ่้าย       (1,746) 

กาํไรสุทธิ        7,255 
 

(หน่วย : พันบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2562 

   ธุรกิจ  ธุรกิจ   

 ธุรกิจ  หลักทรัพย์  การลงทุน   

 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืนๆ  งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก (11,804)  192  56,439  44,827 

รายไดท้ั้งส้ิน (11,804)  192  56,439  44,827 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (11,804)  (13,063)  56,439  31,572 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม       18 

รายไดอ่ื้น       2,156 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร       (40,871) 

ภาษีเงินได ้- รายได ้       5,230 

ขาดทุนสุทธิ        (1,895) 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : พันบาท) 

 ธุรกิจ  ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจการลงทุน  ธุรกิจบริหาร  สินทรัพย์   

 หลักทรัพย์   จัดการกองทุน  และอ่ืนๆ  สินทรัพย์  ท่ีไม่ได้ปันส่วน  งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน            

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 1,349,136  79,333  1,038,213  24,288  412,753  2,903,723 

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

35. การบริหารความเส่ียง 

35.1 การดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่อง 

บริษทั 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 35/2560 เร่ือง “การดาํรง

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” กาํหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์าํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

เม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ ไม่นอ้ยกวา่ 15 ลา้นบาท และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  

บริษทัไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า บริษทัตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ                 

เม่ือส้ินวนัทาํการใดๆ ไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาทและไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของหน้ีสินทั่วไปและ

ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวางเป็นประกนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัไดห้ยุดการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าประเภทดงักล่าว และไดมี้หนังสือแจง้ความประสงค์ดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ให้บริษทัดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเม่ือส้ิน

วนัทาํการใดๆ ตามท่ีกาํหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 

นอกจากน้ี ตามขอ้บงัคบัสมาชิกของสํานักหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สํานักหักบญัชี”) 

หมวด 300 “สมาชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพาะของสมาชิกสามญั” กาํหนดใหส้มาชิกสามญัตอ้งมีส่วน

ของเจา้ของไม่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกท่ีทาํธุรกรรมเฉพาะการซ้ือขายในตลาดอนุพนัธ ์

อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุน

สภาพคล่องสุทธิและส่วนของเจา้ของตามเกณฑด์งักล่าว เน่ืองจากบริษทัไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้หยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญา 

ซ้ือขายล่วงหนา้เป็นการชัว่คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1) 
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ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 บริษทัได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็น 

ท่ีปรึกษาการลงทุน โดยบริษทัตอ้งดาํรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภาพคล่องอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือทั้งสองอย่างรวมกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์                 

ท่ี กธ.4/2561 เร่ืองการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนและท่ีปรึกษา

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัสามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดสู้งกว่าเกณฑ์

ดงักล่าว 

บริษทัย่อย 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กน.20/2552 เร่ือง “การดาํรง 

ความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจัดการ” กาํหนดให้บริษทัจัดการกองทุนรวม บริษทั

จดัการกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล                   

ซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทนุสาํรองเล้ียงชีพ ดาํรงส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากว่า 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 

และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดับ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย  ์                  

ท่ี ทน.42/2552 เร่ือง “การทาํประกนัภยัความรับผิดของบริษทัจดัการและขอ้กาํหนดสําหรับบริษทั

จดัการในการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน” กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทั

จดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และบริษทัจดัการกองทุนส่วน

บุคคลซ่ึงไม่ได้จดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ มีระดับเตือนภยัอยู่ที่ 30 ลา้นบาท 30 ลา้นบาท 

และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัได้

ตามที่กาํหนด บริษทัจะตอ้งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อใหมี้ส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ระดบัเตือนภยัดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้อกประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กธ. 3/2561 เร่ืองการดาํรงเงินกองทุน

ของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือ

ขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้หลกัทรัพย ์และการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการ

เป็นผูจ้ ัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงมีผลใช้บังคับในวนัท่ี 1 เมษายน 2561 ประกาศ

ดงักล่าวกาํหนดให ้บริษทัยอ่ยจะตอ้งดาํรงเงินกองทุนสามส่วนคือ  
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1. ส่วนของเงินกองทุนขั้นตน้ ตอ้งดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ตํ่ากวา่ 20 ลา้นบาท 

2. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ ตอ้งดาํรงเงินกองทุน

สภาพคล่องไม่ตํ่ากวา่มูลค่าของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจโดยเฉล่ียในรอบ 

3 เดือนต่อปี  

3. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังาน ตอ้งไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หรือสามารถใช้มูลค่าจากวงเงินคุ ้มครองตาม

กรมธรรม ์

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยสามารถดํารงเงินกองทุนข้างต้นเป็นไป ตามเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจาก ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

มีดงัน้ี  
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือ  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหน้ี   

 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  กําหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 496  -  -  -  -  -  496 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  39  39 

เงินลงทุน -  319  -  -  301  -  620 

รวม 496  319  -  -  301  39  1,155 

หน้ีสินทางการเงิน              

เงินกูย้ืมอื่น -  99  -  -  -  -  99 

รวม -  99  -  -  -  -  99 
 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือ  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหน้ี   

 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  กําหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 416  -  -  -  -  -  416 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  43  43 

เงินลงทุน -  603  3  -  194  -  800 

รวม 416  603  3  -  194  43  1,259 

หน้ีสินทางการเงิน              

เงินกูย้ืมอื่น -  148  -  -  -  -  148 

รวม -  148  -  -  -  -  148 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือ  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหน้ี   

 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  กําหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 258  -  -  -  -  -  258 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  39  39 

เงินลงทุน  -  297  -  -  301  -  598 

เงินให้กูย้ืม -  19  -  -  -  -  19 

รวม 258  316  -  -  301  39  914 

หน้ีสินทางการเงิน              

เงินกูย้ืมอื่น -  299  -  -  -  -  299 

รวม -  299  -  -  -  -  299 

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 เม่ือ  ภายใน      ไม่ม ี  ลูกหน้ี   

 ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  กําหนด  ด้อยคุณภาพ  รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 290  -  -  -  -  -  290 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  43  43 

เงินลงทุน -  583  -  -  194  -  777 

เงินให้กูย้ืม -  19  -  -  -  -  19 

รวม 290  602  -  -  194  43  1,129 

หน้ีสินทางการเงิน              

เงินกูย้ืมอื่น -  498  -  -  -  -  498 

รวม -  498  -  -  -  -  498 

35.2 ความเส่ียงท่ีสาํคญัของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการซ้ือขายเคร่ืองมือ

ทางการเงินประเภทตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการ

เก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้ 
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35.2.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลง

ไป เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563   

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ   

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสัญญา   

 หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่ อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อัตราดอกเบีย้  เม่ือ  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี ้  ไม่มี   อัตราลอยตัว อัตราคงที ่

 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงนิ                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 376  -  -  -  -  -  120  496 0.10 – 1.10 - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  39  -  39 - - 

เงินลงทุน -  -  319  -  -  -  301  620 - 1.45 – 12.00 

รวม 376  -  319  -  -  39  421  1,155   

หนีสิ้นทางการเงิน                   

เงินกูย้ืมอ่ืน -  -  99  -  -  -  -  99 - 3.50 

รวม -  -  99  -  -  -  -  99   

(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ   

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสัญญา   

 หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่ อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อัตราดอกเบีย้  เม่ือ  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี ้  ไม่มี   อัตราลอยตัว อัตราคงที ่

 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงนิ                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 369  -  -  -  -  -  47  416 0.375 - 1.20 - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  43  -  43 - - 

เงินลงทุน -  -  603  3  -  -  194  800 - 1.60 – 9.00 

รวม 369  -  603  3  -  43  241  1,259   

หนี้สินทางการเงิน                  

เงินกูย้ืมอ่ืน -  -  148  -  -  -  -  148 - 3.50 

รวม -  -  148  -  -  -  -  148   

 (หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563   

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธ ิ   

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสัญญา   

 หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่ อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อัตราดอกเบีย้  เม่ือ  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหนี ้  ไม่มี   อัตราลอยตัว อัตราคงที ่

 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงนิ                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 163  -  -  -  -  -  95  258 0.10 – 1.10 - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  39  -  39 - - 

เงินลงทุน -  -  297  -  -  -  301  598 - 6.75 – 12.00 

เงินให้กูย้ืม -  -  19  -  -  -  -  19 - 5.00 

รวม 163  -  316  -  -  39  396  914   

หนี้สินทางการเงิน                  

เงินกูย้ืมอ่ืน -  -  299  -  -  -  -  299 - 3.50 

รวม -  -  299  -  -  -  -  299   
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(หน่วย : ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ   

 ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสัญญา   

 หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่ อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อัตราดอกเบีย้  เม่ือ  น้อยกว่า    มากกว่า  ลูกหน้ี  ไม่ม ี   อัตราลอยตัว อัตราคงที่ 

 ลอยตัว  ทวงถาม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภาพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทางการเงิน                   

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 258  -  -  -  -  -  32  290 0.375 – 1.20 - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  43  -  43 - - 

เงินลงทุน -  -  583  -  -  -  194  777 - 6.35 - 9.00 

เงินให้กูย้ืม -  -  19  -  -  -  -         19 - 5.00 

รวม 258  -  602  -  -  43  226  1,129   

หน้ีสินทางการเงิน                   

เงินกูย้ืมอื่น -  -  498  -  -  -  -  498 - 3.50 

รวม -  -  498  -  -  -  -  498   

อตัราผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินเฉล่ียของบริษทัสําหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงินชนิดท่ีมีดอกเบ้ียแสดงไวใ้นตารางต่อไปน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

เคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือถัวเฉล่ีย ดอกเบีย้รับ/จ่าย อัตราผลตอบแทน 

   ถัวเฉล่ีย (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 341,964,827 839,764 0.49 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 610,009,178 15,352,695 5.03 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 19,000,000 139,689 1.47 

    
หนี้สินทางการเงิน    

เงินกูยื้มอ่ืน 108,333,333 1,937,590 3.58 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือถัวเฉล่ีย ดอกเบีย้รับ/จ่าย อัตราผลตอบแทน 

   ถัวเฉล่ีย (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 449,457,357 2,276,170 0.51 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 487,149,380 25,468,761 5.23 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 22,636,837 356,437 1.57 

    
หนี้สินทางการเงิน    

เงินกูยื้มอ่ืน 248,333,333 8,900,053 3.58 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 

เคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือถัวเฉล่ีย ดอกเบีย้รับ/จ่าย อัตราผลตอบแทน 

   ถัวเฉล่ีย (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทางการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 217,048,161 736,862 0.68 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 544,293,402 15,352,695 5.64 

เงินให้กูยื้ม 19,000,000 472,404 5.00 

    
หนี้สินทางการเงิน    

เงินกูยื้มอ่ืน 433,333,333 7,943,369 3.67 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เคร่ืองมือทางการเงิน ยอดคงเหลือถัวเฉล่ีย ดอกเบีย้รับ/จ่าย อัตราผลตอบแทน 

   ถั่วเฉล่ีย (ร้อยละ) 

    
สินทรัพย์ทางการเงิน    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 214,713,239 1,443,233 0.67 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 233,936,787 23,335,529 9.98 

เงินให้กูยื้ม 35,027,397 1,750,666 5.00 

    
หนี้สินทางการเงิน    

เงินกูยื้มอ่ืน 277,500,000 9,602,922 3.46 

35.2.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บความเสียหายอนัสืบ

เน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญาของบริษทัและบริษทัย่อยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ี

ระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินได ้สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยไม่ได้มี

ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัมากและมูลค่าสูงสุดของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของ

เคร่ืองมือทางการเงินหกัดว้ยสาํรองเผื่อขาดทุนตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  

35.2.3 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน 

จะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเกิดจาก

สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตราต่างประเทศในส่วนท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง 
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บริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพย์เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ซ่ึงบริษัทมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตรา

แลกเปล่ียนดงัน้ี 

สินทรัพย์ สกุลเงิน จํานวนเงิน อัตราแลกเปลี่ยน 

   (บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ) 

  (หน่วย : พนั) ณ วันท่ี 30 มถิุนายน 2563 

    

หุ้นสามญั กีบ สาธารณรัฐ 8,325,774 0.003402 

 ประชาธิปไตย   

 ประชาชนลาว   

หุ้นสามญั ดอลลาร์  293                      30.6238 

 สหรัฐอเมริกา   

35.2.4 ความเส่ียงดา้นสภาวะตลาด 

บริษัทมีความเส่ียงด้านสภาวะตลาดท่ีเกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์

ซ่ึงอาจจะมีผลทาํให้มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัลดลงอย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ตาม 

บริษัทได้มีการจัดการความเส่ียงด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้

โดยกําหนดให้มีหน่วยงานในการติดตามและควบคุมความเส่ียงให้เป็นไปตามท่ี

นโยบายของบริษทักาํหนดไว ้

35.2.5 มูลค่ายติุธรรม 

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่า

ยุติธรรมท่ีประมาณขึ้นท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จาํเป็นตอ้งบ่งช้ีถึง

จาํนวนเงินซ่ึงเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั การใช้ขอ้สมมติฐานทางการตลาด

และ/หรือวิธีการประมาณท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่อมูลค่ายุติธรรม 

ท่ีประมาณขึ้นบริษทัใชวิ้ธีการและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเคร่ืองมือทางการเงิน 
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35.2.5.1 รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการของบริษทั

และบริษทัย่อยมีการวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานโดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว 
 

   (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน/ มูลค่ายุติธรรม ลําดับช้ันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ 

หน้ีสินทางการเงิน  ยุติธรรม ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม    

 2563 2562   

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินลงทุนที่ไม่วางเป็นประกนั     

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรม     

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน     

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 84,874,510 14,148,784 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ 

    รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

หุ้นสามญั 46,528,331 46,007,412 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value) ณ ส้ินวนัทาํการ 

    สุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงานและราคาทุน 

ตราสารหน้ี – ตัว๋แลกเงิน 296,961,074 583,802,331 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  

    ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ 

    วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

หน่วยลงทุน 21,679,584 - 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value)  

    ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารหน้ี – หุ้นกูเ้อกชน 3,351,914 3,195,550 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  

    ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ 

    วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรม     

ผ่านกาํไรเบ็ดเสร็จอื่น     

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 147,738,954 133,401,107 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของ 

    รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย     

บตัรเงินฝาก 19,046,042 19,000,000 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  

    ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้า  

    ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

หน้ีสินทางการเงิน     

เงินกูย้ืมอื่น 98,553,093 148,349,296 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  

    ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบี้ยล่วงหน้า  

    ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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   (หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์ทางการเงิน/ 

หน้ีสินทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม ลําดับช้ันมูลค่า

ยุติธรรม 

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลท่ีใช้ 

ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  

 2563 2562   

สินทรัพยท์างการเงิน    

เงินลงทุนท่ีไม่วางเป็นประกนั     

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม     

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน     

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 84,874,510 14,148,784 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ 

    รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

หุ้นสามญั 46,528,331 46,007,412 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value) ณ ส้ินวนัทาํการ 

    สุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงานและราคาทุน 

ตราสารหน้ี – ตัว๋แลกเงิน 296,961,074 583,802,331 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  

    ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้  

    ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

หน่วยลงทุน 21,679,584 - 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value)  

    ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม     

ผ่านกาํไรเบ็ดเสร็จอื่น     

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 147,738,954 133,401,107 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของ 

    รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

    ประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 

หน้ีสินทางการเงิน     

เงินกูยื้มอื่น 298,553,093 498,349,296 2 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  

    ในอนาคตประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้  

    ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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35.2.5.2 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมและลาํดบัชั้นมูลค่า

ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563: ไม่มี 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลําดับช้ันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท   

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 415,755,834 415,755,834 3 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 19,000,000 19,000,000 3 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

เงินลงทุนทัว่ไป     

หลกัทรัพยหุ์้นทุน 46,007,412 46,007,412 3 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัท่ีลงทุน 

หน้ีสินทางการเงิน     

เงินกูยื้มอ่ืน     

ตัว๋แลกเงิน 148,349,296 148,349,296 3 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลําดับช้ันมูลค่า เทคนิคการประเมินมูลค่า  

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม 

 บาท บาท   

สินทรัพยท์างการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 289,709,185 289,709,185 3 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

เงินลงทุนทัว่ไป     

หลกัทรัพยหุ์้นทุน 46,007,412 46,007,412 3 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัท่ีลงทุน 

เงินให้กูยื้ม 19,000,000 19,000,000 3 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

หน้ีสินทางการเงิน     

เงินกูยื้มอ่ืน     

ตัว๋แลกเงิน 148,349,296 148,349,296 3 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ 

เงินกูยื้ม 350,000,000 350,000,000 3 มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 

    ท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระ 
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36. การโอนธุรกจิ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย  ซีมิโก้ จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ตามแผนร่วมลงทุนกับ

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยบริษทัไดรั้บค่าตอบแทน

สําหรับการโอนธุรกิจรวมเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท เม่ือส้ินสุดปี 2554 บริษทัรับรู้ค่าตอบแทนสําหรับ

การโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัร่วมสามารถทาํกาํไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม

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

บริษัทรับรู้กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นของ

บุคคลภายนอกในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” 

ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่าวเป็นรายได ้ เม่ือบริษทั 

มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง และเม่ือบริษทัร่วมคาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขายสินทรัพย ์

ท่ีรับโอนจากบริษทัออกไปใหก้บับุคคลภายนอก  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัรับรู้กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม

เพิ่มเติมเป็นจาํนวนเงิน 0.02 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้

คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 148.20 ลา้นบาท 

37. คดีฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 บุคคลภายนอกฟ้องร้องคดีต่อบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงในมูล

ละเมิดจากการใหบ้ริการทางการเงินประเภทหน่ึง  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 บุคคลภายนอกจาํนวนเจ็ดรายฟ้องร้องคดีต่อบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบั

บริษทัร่วมแห่งหน่ึงและบุคคลภายนอกรายหน่ึงในมูลละเมิดจากการให้บริการทางการเงินประเภท

เดียวกนักบัคดีขา้งตน้  

ปัจจุบันทั้งสองคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและทนายความของบริษัท

พิจารณาแลว้เห็นวา่ บริษทัมีหลกัฐานท่ีจะหักลา้งขอ้กล่าวหาไดท้ั้งสองคดี 

และต่อมา เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 บุคคลภายนอกจาํนวนเจ็ดรายขา้งตน้ไดฟ้้องร้องบริษทัและบริษทัร่วม

ขา้งตน้เป็นจาํเลยร่วมกบับุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งส้ิน 30 รายในความผิดทางอาญา ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในขั้นตอน          

การไต่สวนมูลฟ้อง 
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38. การอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 
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