บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
1.

ข้ อมูลทั่วไปและการดําเนินงานของบริษัท
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อ
วันที่ 8 สิ งหาคม 2537 และได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อยู่จดทะเบียนที่ ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ ต้ ีสแควร์ ถนนสี ลม
บางรัก กรุ งเทพฯ 10500
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 7 ประเภท ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิ จและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชี มาร์ จิ้นให้แก่ บริ ษทั
หลักทรั พย์ กรุ งไทย ซี มิโก้ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ตามแผนร่ วมลงทุนกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) ในการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกันและบริ ษทั ได้หยุดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และธุ รกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามหนังสื ออนุ มตั ิของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต.ธ.701/2552 ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้
ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์และธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าไปจนถึ งวันที่ 30 เมษายน 2556
ตามหนังสื ออนุ มตั ิ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ กลต.ธ.474/2554
ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริ ษทั ได้ยื่นขอรับความเห็นชอบระบบงานการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนตามใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอยู่แล้วต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็ นที่ ปรึ กษาการลงทุนตามหนังสื อที่ กลต. บธ. 994/2556 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยเริ่ ม
ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้นไป
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และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเริ่ มประกอบธุ รกิจนายหน้าซื้อขาย
หลักทรั พย์ ไปจนถึ งวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามหนังสื ออนุ ม ัติของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย
ที่ บสช.0002/2561
บริ ษทั ได้ขายสิ ทธิ การเป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์อื่นโดยมีผล
ตั้งแต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป
ในปัจจุบนั ธุ รกรรมส่ วนใหญ่เป็ นการประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับการลงทุนและอาจมีการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์
ที่ไม่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยดังนี้
1. บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุ รกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และการ
เป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
2. บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด ประกอบกิจการในประเทศไทย บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อประกอบธุ รกิ จประเภทรั บซื้ อ รั บโอน และรั บจ้างบริ หาร สิ นทรั พย์ด้อยคุณภาพของสถาบัน
การเงิ น หรื อ สิ นทรั พ ย์ข องสถาบันการเงิ นที่ ถู ก ระงับ การดํา เนิ นกิ จการ เลิ ก หรื อถูก เพิ ก ถอน
ใบอนุ ญ าตประกอบการธนาคารพาณิ ช ย์ ธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ เครดิ ต ฟองซิ เ อร์ ตลอดจนถึ ง
หลักประกันของสิ นทรัพย์น้ นั เพื่อนําไปบริ หารพัฒนาหรื อจําหน่ายจ่ายโอนต่อไป
3. บริ ษทั เอสอี ดิ จิทลั จํากัด ประกอบกิจการในประเทศไทย บริ ษทั มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อประกอบ
ธุ รกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ได้รับความเห็นชอบเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทลั จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ และมีผลกระทบต่อธุ รกิ จและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่
สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนินธุ รกิจ
ของกลุ่ ม บริ ษ ทั อย่า งไรก็ ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ ม บริ ษ ทั จะติ ดตามความคื บ หน้า ของสถานการณ์
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่ องและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน
และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ
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2.

หลักเกณฑ์ การจัดทําและนําเสนองบการเงิน
2.1 บริ ษทั จัดทําบัญชี เป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2 บริ ษทั จัดทํางบการเงินนี้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ในประเทศไทย โดยกําหนดรู ปแบบการนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง
“การนําเสนองบการเงิน” และวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย และตาม ประกาศ
ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พย์ (“ก .ล .ต. ” ) ที่
สธ. 6/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่ อง “แบบงบการเงินสําหรับบริ ษทั หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)”
ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
เป็ นต้นไป โดยบริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการใหม่ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิ จการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่แสดงไว้เพื่อการเปรี ย บเทียบตามประกาศ
ดังกล่าวแล้ว ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทรายการ
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็ นประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
799,555,184
777,359,634

การจัดประเภท
รายการเดิม
เงินลงทุน

หน่ วย: บาท
การจัดประเภท
รายการใหม่
เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็ นประกัน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิ ถุนายน 2562 ได้มี ก ารจัดประเภทรายการใหม่ เพื่ อให้ส อดคล้องกับ การแสดงรายการใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

รายได้ดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน
จากเครื่ องมือทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
705,755
339,190
503,411

503,411

1,568,906
10,057,525

1,568,898
10,057,525

การจัดประเภท
รายการเดิม

กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน
จากเครื่ องมือทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
โอนกลับหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญ

หน่ วย: บาท
การจัดประเภท
รายการใหม่

รายได้ดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน
จากเครื่ องมือทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
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สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
1,569,703
2,125,036

รายได้ดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน
จากเครื่ องมือทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

642,818

642,818

7,260,956
10,057,525

7,260,948
10,057,525

หน่ วย: บาท
การจัดประเภท
รายการใหม่

การจัดประเภท
รายการเดิม

กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน
จากเครื่ องมือทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
โอนกลับหนี้สูญและ
หนี้สงสัยจะสูญ

รายได้ดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทน
จากเครื่ องมือทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

2.3 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม
(ก) งบการเงิ น รวมนี้ ได้จัด ทํา ขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ ซี มิ โ ก้ จํา กัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนอินโนเทค จํากัด
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
ลุมพินี จํากัด
บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

จัดการกองทุน

ไทย

ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100

รับซื้อ รับโอนและรับจ้าง
บริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
ของสถาบันการเงิน
สิ นทรัพย์ดิจิทลั

ไทย

100

ไทย

100

ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละของสิ นทรัพย์
ที่รวมอยูใ่ นสิ นทรัพย์

อัตราร้อยละของรายได้
ที่รวมอยูใ่ นรายได้รวม

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2563
ร้อยละ
3

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
ร้อยละ
3

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
2

100

1

1

-

-

100

15

15

29

1

(ข) บริ ษทั นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ บ ริ ษทั
มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
(ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชี
ที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
(ง) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัด
ออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
(จ) ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินรวมงบการเงินรวม

-5-

2.4 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงาน และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสําหรับรอบบัญชี
ปัจจุบนั
ในระหว่างงวดกลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งและฉบับใหม่รวมถึ งแนว
ปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
ปรั บปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บ ัติ ทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ น
ของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังต่อไปนี้

3.1 มาตรฐานกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ข้อกําหนดใหม่ตาม TFRS 9 มีดงั นี้
1)
2)

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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บริ ษทั นํา TFRS 9 มาปฏิบตั ิใช้ตามข้อกําหนดการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลงใน TFRS 9 ดังนี้
1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
วันที่เริ่ มต้นใช้มาตรฐานครั้งแรก บริ ษทั ประเมินสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยูต่ าม
ข้อกําหนดของ TFRS 9 คื อวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้นบริ ษ ัทปฏิ บ ัติ ตามข้อกําหนดของ TFRS 9
กับเครื่ องมือทางการเงินที่ยงั คงรับรู ้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่นาํ ข้อกําหนดมาปฏิบตั ิกบั เครื่ องมือ
ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ข้อมูลเปรี ยบเทียบที่เกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
ยังคงรับรู ้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยไม่ปรับย้อนหลัง
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินที่อยู่ในขอบเขตของ TFRS 9 กําหนดให้วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคา
ทุนตัดจําหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุ รกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน
และตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยเฉพาะดังนี้
•

ตราสารหนี้ ที่ถือครองตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และทํา
ให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน
วันที่กาํ หนดให้ วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

•

ตราสารหนี้ ที่ถือครองตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์ท้ งั เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน และทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดให้ วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

•

เงินลงทุนในตราสารหนี้ อื่นทั้งหมดและตราสารทุนวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน
เว้นแต่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้าบริ ษทั อาจปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้ กับสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ เมื่อเลื อกรับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

•

กลุ่มบริ ษทั อาจเลือกให้แสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังกับตราสารทุนซึ่ง
ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อไม่เป็ นสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู ้โดยผูซ้ ้ื อใน
การรวมธุรกิจ ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

•

กลุ่มบริ ษทั อาจเลือกกําหนดให้ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรม
ผ่ า นกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น วัด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรหรื อขาดทุ น
หากการปฏิบตั ิดงั กล่าวช่วยขจัดหรื อลดการจับคู่ไม่เหมาะสมทางการบัญชีอย่างมีนยั สําคัญ
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เมื่ อ เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ ว ัด มู ล ค่ า ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมผ่ า นกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น
ตัดรายการ ผลสะสมของผลกําไรหรื อขาดทุ นที่ รั บรู ้ ไว้ก่ อนหน้ าในกํา ไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น
จะถูกจัดประเภทรายการใหม่จากส่ วนของเจ้าของไปกําไรหรื อขาดทุนเป็ นรายการปรับปรุ งการจัด
ประเภทรายการใหม่
เมื่ อเงิ นลงทุ น ในตราสารทุ นที่ เลื อกกํา หนดการวัด มู ล ค่ า ด้วยมูล ค่า ยุ ติธ รรมผ่า นกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่ นตัดรายการ ผลสะสมของผลกํา ไรหรื อขาดทุนที่ รับ รู ้ ไ ว้ก่ อนหน้า ในกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นจะโอนไปกําไรสะสมในภายหลัง
ตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นอยูใ่ นขอบเขตเรื่ องการด้อยค่า
ผูบ้ ริ หารของกลุ่ม บริ ษ ทั สอบทานและประเมิ น สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ของกลุ่ม บริ ษ ทั ที่ มี อ ยู่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันนั้น และได้ขอ้ สรุ ปว่าการนํา
TFRS 9 มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกส่ งผลกระทบดังนี้ ต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
• เงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริ ษทั (ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อไม่เป็ นสิ่ ง ตอบ
แทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู ้ โดยผูซ้ ้ื อในการรวมธุ รกิ จ) ที่จดั ประเภทไว้ก่อนหน้าเป็ นเงิ น
ลงทุนเผื่อขายและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ แต่ละวันที่รายงานตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 105 เรื่ อง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน เลือกกําหนดให้
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
ตราสารทุนเหล่านี้ยงั คงสะสมต่อเนื่องในสํารองการวัดมูลค่าเงินลงทุน
• ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนของกลุ่มบริ ษทั ที่ถือไว้เพื่อ
ค้า ตราสารทุนเหล่านี้ยงั คงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
• เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกําหนดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน และเงินให้กูย้ ืมและลูกหนี้ ที่มีการถือครองตามโมเดล
ธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ น
การจ่ า ยเพี ย งเงิ นต้นและดอกเบี้ ย จากยอดคงเหลื อของเงิ นต้นในวันที่ ก าํ หนดให้วดั มู ล ค่ า
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
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การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
TFRS 9 มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สําคัญในเรื่ องการจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ที่ เกี่ ยวข้องกับการบัญชี สํ าหรั บการเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุ ติ ธรรมของหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ เลื อก
กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยง
ด้านเครดิตของผูอ้ อก
TFRS 9 กําหนดให้การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงิ นที่ เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิตของหนี้ สินนั้น แสดงเป็ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เว้นแต่
การรั บ รู ้ ผ ลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงในความเสี่ ย งด้า นเครดิ ตของหนี้ สิ นในกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นนั้นจะก่อให้เกิดหรื อขยายการจับคู่อย่างไม่เหมาะสมทางการบัญชีในกําไรหรื อขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยงด้านเครดิตของหนี้สินทางการเงินจะไม่
จัดประเภทรายการใหม่ภายหลังเป็ นกําไรหรื อขาดทุน แต่จะโอนไปกําไรสะสมเมื่อตัดรายการแทน
การนํา TFRS 9 มาปฏิ บ ัติ ใ ช้ค รั้ งแรกไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ของกลุ่ม บริ ษ ทั ที่
เกี่ยวข้องการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
2) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
TFRS 9 กําหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินโดยใช้โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น โมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกําหนดให้บริ ษทั บันทึกผลขาดทุน
ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นและการเปลี่ ยนแปลงในผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นเหล่านั้น ณ แต่ละวันที่
รายงานเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิตตั้งแต่รับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินเมื่อ
เริ่ มแรก ในความหมายเดียวกันคือการรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตไม่จาํ เป็ นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์
ด้านเครดิตขึ้นก่อน
TFRS 9 กําหนดให้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับรายการดังนี้
(1) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย และ
(2) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
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TFRS 9 กําหนดให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเครื่ องมือทางการเงินด้วย
จํานวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ หากความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือ
ทางการเงินนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญตั้งแต่รับรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก หรื อเมื่อเครื่ องมื อทางการเงิ นเป็ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรื อเมื่อกําเนิ ด แต่อย่างไรก็ตามหากความเสี่ ยงด้าน
เครดิตของเครื่ องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก (ยกเว้นสิ นทรัพย์
ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรื อเมื่อกําเนิด ) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถูกกําหนดให้วดั มูลค่า
ของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเครื่ องมือทางการเงินนั้นด้วยจํานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า TFRS 9 กําหนดให้ใช้วิธีการอย่างง่ายสําหรับการวัดมูลค่าของค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้วยจํานวนเงิ นที่ เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุสําหรั บลูกหนี้ ธุ รกิ จ
หลักทรัพย์ในสถานการณ์ที่เป็ นไปได้
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการนํา TFRS 9 มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
ตารางข้างล่างแสดงจํานวนเงินของการปรับปรุ งสําหรับรายการแต่ละบรรทัดบนงบการเงินที่ได้รับ
ผลกระทบจากการนํา TFRS 9 มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรกสําหรับงวดปัจจุบนั

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

สินทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
- เงินลงทุนที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อ
ขาดทุน - ตามข้อกําหนด
ยอดยกมาจากหลักทรัพย์เพื่อค้า (ตาม TAS 105)
บวก จากเงินลงทุนทัว่ ไป (ตาม TAS 105)
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ าตามบัญชีจากการ
จัดประเภทรายการใหม่

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

601,146,665
-

46,007,412

601,146,665
46,007,412

601,146,665
601,146,665

46,007,412
46,007,412

647,154,077
647,154,077
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หน่ วย : บาท
มูลค่ าตามบัญชี เดิม
ตาม TAS105

สินทรัพย์ทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
- เงินลงทุนที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไร
หรื อขาดทุน - ตามข้อกําหนด
ยอดยกมาจากหลักทรัพย์เพื่อค้า (ตาม TAS 105)
บวก จากเงินลงทุนทัว่ ไป (ตาม TAS 105)
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ า
ยุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน

ณ 31 ธ.ค. 62

งบการเงินเฉพาะกิจจการ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ า
ตามบัญชีจากการจัด
ประเภทรายการใหม่

597,951,115
-

597,951,115
597,951,115

-

46,007,412
46,007,412
46,007,412

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

597,951,115

46,007,412

643,958,527
643,958,527

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”)
TFRS 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า (“TAS 17”) และการตีความมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง TFRS 16 ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผูเ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสําหรับสัญญาเช่ าทุก
รายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า
กลุ่มบริ ษทั นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นนี้ ม าถื อปฏิ บ ัติโดยไม่ป รั บปรุ งย้อนหลัง กับ ข้อมู ล
เปรี ยบเทียบใหม่ และรับรู ้ผลกระทบจากการนํา TFRS 16 มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่ก่อนหน้าถูกจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่า
ดําเนิ นงานตามหลักการ TAS 17 เรื่ อง สัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยมูลค่าตามบัญชี
ของสิ นทรัพย์เสมือนว่า TFRS 16 ได้ถือปฏิบตั ิมาตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
การกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของผูเ้ ช่า ณ วันที่นาํ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก หนี้ สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ปัจจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่ม
บริ ษทั อัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของผูเ้ ช่าถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่นาํ มาใช้กบั หนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คือ ร้อยละ 3 - 5
ตารางต่อไปนี้ แสดงภาระผูกพันจากสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เปิ ดเผยตามมาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 17
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่นาํ มาปฏิบตั ิใช้ครั้ง
แรก และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่นาํ มาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
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ผลกระทบ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

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

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

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

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

งบการเงินรวม

หน่ วย : บาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

12,292,497
1,276,277
13,568,774

6,018,384
6,018,384

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

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสิ นทรัพย์ได้ดงั นี้

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อาคารสํานักงาน
ยานพาหนะ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในงบการเงินรวม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแสดงรายการสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รวมอยูใ่ นรายการส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํ นวน 12.12 ล้านบาท และ หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมอยูใ่ นรายการหนี้สินอื่นจํานวน 12.41 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 11)
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั แสดงรายการสิ นทรัพย์สิทธิการใช้รวมอยูใ่ น
รายการส่ วนปรั บปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ จาํ นวน 5.42 ล้านบาท และ หนี้ สินตามสัญญาเช่ ารวมอยู่ใน
รายการหนี้สินอื่นจํานวน 6.87 ล้านบาท (ดูหมายเหตุขอ้ 11)
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี 2 ฉบับ ซึ่ งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับกิจการที่ ให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการให้
ความช่ วยเหลื อลูกหนี้ ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรื อจนกว่า
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยจะมี การเปลี่ ย นแปลงและให้ถื อปฏิ บ ัติตามการเปลี่ ย นแปลงดังกล่าว ทั้งนี้
กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ และเลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ ต้องถือปฏิบตั ิตาม
มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวทุกข้อที่ระบุในแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้ใช้มาตรการผ่อนปรนตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ ให้เป็ นทางเลือกสําหรับทุกกิจการที่ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ เนื่ องจากการจัดทํางบการเงินในช่วงเวลาที่ COVID-19
ยังคงอยู่ในสถานการณ์ความไม่แน่ นอนสู ง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็ นผลให้ฝ่ายบริ หาร
ของกิจการต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการ หรื อในการวัดมูลค่าและรับรู ้รายการทางบัญชี
แนวปฏิ บ ัติท างการบัญชี ฉ บับ นี้ จึง มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิ บ ัติ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลา
ที่ยงั มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ กิจการสามารถใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับ
นี้ สํ า หรั บ การจัด ทํา งบการเงิ น ที่ มี ร อบระยะเวลารายงานสิ้ น สุ ด ภายในช่ ว งเวลาระหว่ า งวัน ที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราว ดังต่อไปนี้
-

เลือกที่จะไม่นาํ การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ ห้เช่ามาถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอย
ปรั บ ลดหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า ที่ ค รบกํา หนดแต่ ล ะงวดตามสั ดส่ วนที่ ไ ด้ส่ วนลด พร้ อมทั้ง กลับ
รายการค่าเสื่ อมราคาจากสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ยงั คงรับรู ้ใน
แต่ละงวดตามสัดส่ วนของค่าเช่าที่ลดลง และบันทึกผลต่างที่เกิดขึ้นในกําไรหรื อขาดทุน

- 13 -

4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
4.1.1 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าธรรมเนียมการบริ การจัดการกองทุน
รายได้ค่าธรรมเนี ยมบริ การจัดการจะรับรู ้ ตลอดช่ วงเวลาใดเวลาหนึ่ งที่บริ ษทั ได้บ ริ หาร
จัดการ โดยคิดในอัตราร้อยละของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของกองทุนตามอัตราที่ระบุไว้ใน
สัญญา
ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นรายได้จากการเป็ นตัวแทนสนับสนุนการขาย
หรื อรั บ ซื้ อคื น หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวม ค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า วประกอบด้ ว ย
ค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่วยลงทุนซึ่ งรับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อบริ การเสร็ จสิ้ น และ
ค่าตอบแทนหลังจากรับเป็ นลูกค้า (Retaining fee) รับรู ้ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริ การ
ค่าธรรมเนียมผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
รายได้ค่าธรรมเนี ยมผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้จะรับรู ้ ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งที่ บ ริ ษทั ได้เป็ น
ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูแ้ ละรับรู ้ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญากับลูกค้า
4.1.2 กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
4.1.3 ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึ งถึงผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
4.1.4 ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงผลตอบแทนที่แท้จริ ง
4.2 ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 การรับรู ้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
บริ ษทั บันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั เพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์บญ
ั ชี เงินสดและการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์เป็ นสิ นทรั พย์และหนี้ สินของบริ ษทั เพื่อการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั และ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ได้ตดั รายการดังกล่าวออกทั้งด้านสิ นทรัพย์
และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นของบริ ษทั เท่านั้น
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4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝาก
ธนาคารออมทรัพย์ เงินฝากประจําที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน
ตัว๋ เงินประเภทเผื่อเรี ยก และตัว๋ เงินที่มีวนั ถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรื อน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา
ซึ่งเป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4.5 เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ปฎิบัติใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นรับรู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมของกลุ่มบริ ษทั
เมื่อกลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุนการทํา
รายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อ การออกตราสารสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิ น
(นอกจากสิ นทรั พย์ทางการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นที่ วดั มูลค่ ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุ น)
เพิ่ ม หรื อ หั ก จากมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น หรื อ หนี้ สิ น ทางการเงิ น ตามความ
เหมาะสม เมื่ อ รั บ รู ้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรก ต้น ทุ น การทํา รายการที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การซื้ อ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน รับรู ้ทนั ที
ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้ท้ งั หมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรม
ขึ้นอยูก่ บั การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
1) ตราสารหนี้ที่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
• สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถือครองตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์
ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
• ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการ
จ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้
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2) ตราสารทุนที่เลือกกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่มบริ ษทั เลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (เป็ นรายตราสาร) ทั้งนี้เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิก
ได้ การเลือกกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ หากตราสารทุนเป็ นการถือไว้เพื่อค้าหรื อหากเป็ นสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู ้ โดย
ผูซ้ ้ือในการรวมธุรกิจ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นวัดมูลค่าเมื่อ
เริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมต้นทุนการทํารายการ
รายการดัง กล่ า ววัด มู ล ค่ า ภายหลัง ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม กํา ไรและขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและสํารองการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุ นสะสม ผลสะสมกํา ไรหรื อขาดทุ น จะไม่ ถู ก จัดประเภทรายการใหม่ เป็ นกํา ไรหรื อ
ขาดทุนเมื่อตัดจําหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน รายการดังกล่าวจะโอนไปกําไรสะสมแทน
เงินปั นผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนเหล่านี้ รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนตาม TFRS 9 เว้นแต่
เงินปั นผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งในการชดเชยต้นทุนของเงินลงทุน
เงินปั นผลรวมอยู่ในรายการ “กําไรและผลตอบตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน” ในกําไร
หรื อขาดทุน
3) สิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่ว ดั
มูล ค่า ด้ว ยราคาทุน ตัด จํา หน่ า ย และลูก หนี้ ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ จํา นวนเงิ น ของผลขาดทุ น ด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่รายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกของเครื่ องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญในความเสี่ ยงด้านเครดิตตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก แต่อย่างไรก็ตามหากความเสี่ ยง
ด้านเครดิตของเครื่ องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก กลุ่ม
บริ ษทั วัดมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนสําหรับเครื่ องมือทางการเงินนั้นด้วยจํานวนเงินที่เท่ากับผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปฏิบตั ิผิดสัญญาที่มีความ
เป็ นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่ องมือทางการเงินที่คาดไว้ ในทางกลับกันผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าแสดงถึงสัดส่ วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดตลอดอายุที่คาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบตั ิผิดสัญญาของเครื่ องมือทางการเงินที่มีความ
เป็ นไปได้วา่ จะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน
นโยบายการบัญชีที่ปฎิบัติใช้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
บริ ษทั ถือปฏิบตั ิในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขาย
ล่ วงหน้าโดยการประเมิ นฐานะลู กหนี้ แต่ ละรายและลู กหนี้ โดยรวม ประกอบกับการพิ จารณา
ตามกฎเกณฑ์ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ที่ กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2543 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544 ตามลําดับ
ซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการพิจารณาความเสี่ ยงและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าํ ประกัน
บริ ษทั ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้ แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ ยงใน
การเรี ยกชําระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าํ ประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเมื่อหนี้ น้ ันมี
หลักประกันไม่เพียงพอ และ/หรื อมีโอกาสที่จะได้รับชําระคืนไม่ครบ ทั้งนี้ บริ ษทั ถือพื้นฐานการจัดชั้น
หนี้ และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก) มูลหนี้จดั ชั้นสู ญ หมายถึง
(1) มูลหนี้ ของลูกหนี้ ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึ งที่ สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการชําระหนี้ และ
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
(2) มูลหนี้ที่บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาปลดหนี้ให้
ข) มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่ วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะ
ดังนี้
(1) ลูกหนี้ทว่ั ไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหาและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้
(2) ลูกหนี้ ผ่อนชําระรายที่ มีงวดการชําระเงิ นไม่เกิ นสามเดื อน ซึ่ งค้างชําระเงิ นต้นหรื อ
ดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
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(3) ลูกหนี้ ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกว่าสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดั เจน
และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั จะได้รับชําระหนี้ท้ งั หมด
ค) มูลหนี้ จดั ชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้
ที่เข้าลักษณะตาม ข)
ทั้งหนี้บริ ษทั ตัดจําหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีทนั ทีที่พบรายการลูกหนี้จดั ชั้นสู ญดังกล่าวและตั้งค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสู ญในอัตราไม่ต่าํ หว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จดั ชั้นสงสัยทั้งจํานวน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
นโยบายการบัญชีที่ปฎิบัติใช้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน
เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เพื่ อค้าแสดงตามมู ลค่ ายุติธรรม บริ ษ ทั บันทึ กการเปลี่ ยนแปลงมู ล ค่ า ของ
หลักทรัพย์เป็ นรายการกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งที่ถือไว้เป็ นเงินลงทุนชัว่ คราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
บริ ษทั บันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์ดงั กล่าวในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
จนกระทัง่ จําหน่ายหลักทรัพย์จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่านั้นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะครบกําหนดชําระใน 1 ปี และที่จะถือไว้จนครบกําหนด แสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
การตัดจําหน่ ายบัญชี ส่วนเกิน/ส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ ใช้อตั ราดอกเบี้ยแท้จริ งซึ่ งจํานวนที่
ตัดจําหน่ายนี้จะแสดงเป็ นรายการปรับกับรายได้ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงตาม
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
กําไรและขาดทุนที่ เกิ ดขึ้นจากการจําหน่ ายเงิ นลงทุน คํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่วงนํ้าหนัก และ
บันทึกอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย และเงินลงทุนทัว่ ไป
จะบันทึกไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เมื่อราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
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มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหลัก ทรั พ ย์ใ นความต้อ งการของตลาดคํา นวณจากราคาเสนอซื้ อ หลัง สุ ด
ณ สิ้ นวันทําการสุ ดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วย
ลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ค าํ นวณ
โดยใช้อตั ราผลตอบแทนเสนอซื้อล่าสุ ดของสมาคมตราสารหนี้ไทย
4.6 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสี ย
4.7 ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรั พย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่า จะ
เกิดขึ้น
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ลูกหนี้ ซ้ื อหลักทรัพย์
และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าด้วยเงินสด ลูกหนี้ เงินให้กูย้ ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และลูกหนี้อื่น ลูกหนี้
ซื้ อหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าด้วยเงินสดเป็ นบัญชีที่ลูกหนี้จะต้องชําระราคาค่าซื้ อหลักทรัพย์
ให้บริ ษทั ภายใน 2 วันทําการและชําระราคาค่าซื้อสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้บริ ษทั ภายใน 1 วันทําการนับจาก
วันที่ส่งั ซื้อหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์เป็ นบัญชีที่ลูกหนี้
สามารถกูย้ ืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้โดยต้องวางหลักประกันการชําระหนี้ในอัตราที่ไม่ต่าํ กว่าอัตรา
ที่ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยกําหนด ลูกหนี้ อื่นรวมลูกหนี้ ซ้ื อหลัก ทรั พ ย์และสั ญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชําระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดและลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างประนอมหนี้
หรื อผ่อนชําระ
4.8 ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของ
สิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

5
3-5
5
3-5

ปี
ปี
ปี
ปี
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การด้อยค่า
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั จะประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ที่ทาํ ให้สินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า
หรื อไม่ หากบริ ษ ทั พบว่า มี ข ้อบ่ง ชี้ ดัง กล่า ว บริ ษ ทั จะประมาณมู ล ค่า ที่ ค าดว่า จะได้รับ คืนของ
สิ นทรัพย์น้ นั หากมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั จะรั บ รู ้
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อเกิดขึ้น
รายการกําไรและขาดทุนจากการจําหน่ายส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ คํานวณโดยการเปรี ยบเทียบ
จากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และจะรวมไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอนแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
ค่าตัดจําหน่ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา
ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ดังนี้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทกองทรัสต์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

5 ปี
2 - 5 ปี

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนประกอบด้วยค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต
รอตัดจ่ายอื่นๆ และโทเคนดิจิทลั บริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นประจําทุกปี
และเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นอาจด้อยค่า และตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
4.10 สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์จดั เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขาย
มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์น้ ันต่อไป และสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพ
ปัจจุบนั
สิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่ อขายประกอบด้วยอสังหาริ มทรั พย์ ซึ่ งแสดงด้วยราคาทุ นหรื อมู ลค่ ายุติ ธ รรม
หักต้นทุนในการขายแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการ
จําหน่าย
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4.11 สัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (“TFRS 16”) มาใช้ โดยใช้วิธีปรับปรุ งกับ
กําไรสะสม และไม่ปรั บย้อนหลังกับข้อมูลเปรี ยบเที ยบที่ แสดงตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17
(“ TAS 17”) ทั้งนี้รายละเอียดนโยบายการบัญชีตาม TAS 17 และ TFRS 16 มีดงั ต่อไปนี้
นโยบายการบัญชีที่ปฎิบัติใช้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริ ษัทที่เป็ นผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ ณ วันเริ่ มต้นของ
สั ญญาเช่ า กลุ่ ม บริ ษ ัท รั บ รู ้ สิ นทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้และหนี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า ที่ เกี่ ย วข้องกับ ทุ ก
ข้อตกลงสัญญาเช่าที่เป็ นสัญญาเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่า
สัญญาเช่าเหล่านี้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนินงานด้วยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่เกณฑ์ที่เป็ นระบบอื่นที่ดีกว่าซึ่ งเป็ นตัวแทนของรู ปแบบเวลาที่แสดงถึง
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที่เช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่ได้
จ่ายชําระ ณ วันนั้น โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานั้นไม่สามารถ
กําหนดได้กลุ่มบริ ษทั ใช้อตั ราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่ม
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยการวัดมูลค่าเริ่ มแรกกับหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องการ
จ่ายชําระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที่จ่ายชําระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเริ่ มมีผล
หักสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับใด ๆ และต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกใด ๆ การวัดมูลค่าภายหลังของ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คิดค่าเสื่ อมราคาตลอดช่วงเวลาที่ส้ ันกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ สะท้อนว่า บริ ษทั จะใช้สิทธิ เลือกซื้ อ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที่
เกี่ยวข้องคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ การคิดค่าเสื่ อม
ราคาเริ่ ม ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
บริ ษทั ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรั พย์ เพื่อประเมิ นว่า
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ดอ้ ยค่าหรื อไม่และบันทึกสําหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ ที่ระบุได้
ตามที่กล่าวในนโยบายเรื่ อง “ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์”
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ค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ดัชนี หรื ออัตราไม่ถกู รวมในการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าและ
สิ นทรั พย์สิทธิ การใช้ การจ่ ายชําระที่ เกี่ยวข้องรั บรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับงวดที่ มี เหตุการณ์ หรื อ
เงื่อนไขการจ่ายชําระเหล่านั้นเกิดขึ้นและรวมอยูใ่ นบรรทัด “ค่าใช้จ่ายอื่น” ในกําไรหรื อขาดทุน
นโยบายการบัญชีที่ปฎิบัติใช้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าระยะยาว
4.11.1 สัญญาเช่าดําเนินงาน
สัญญาเช่าซึ่ งความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ยงั คงอยู่
กับ ผูใ้ ห้เช่ าถื อเป็ นสั ญญาเช่าดําเนิ นงาน ค่าเช่าที่เกิดขึ้นจากสัญญาเช่าดังกล่าวจึงรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามอายุของสัญญาเช่า
4.11.2 สัญญาเช่าการเงิน
สั ญญาเช่ าซึ่ งบริ ษ ัทได้รั บโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนส่ วนใหญ่ ของการเป็ นเจ้าของ
สิ นทรัพย์ยกเว้นกรรมสิ ทธิ์ ทางกฎหมายถือเป็ นสัญญาเช่าทางการเงิน บริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์
ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าพร้อมกับภาระหนี้ สินที่จะต้องจ่ า ย
ค่า เสื่ อมราคาของสิ นทรั พย์ที่ เช่ าคํา นวณโดยวิ ธี เส้ นตรงตามสั ญญาเช่ า ดอกเบี้ ย หรื อ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นคํานวณโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่ แท้จริ งตลอดระยะเวลาของสั ญญา
ดอกเบี้ยหรื อค่าใช้จ่ายทางการเงิ นและค่าเสื่ อมราคารั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ
4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
4.12.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็ นแผนการจ่ายสมทบตามที่กาํ หนดไว้
สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย
และมีการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจาก
พนักงานและเงิ นสมทบจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
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4.12.2 ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจัดให้มี ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่ อจ่ ายให้ แก่
พนักงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของบริ ษทั
โดยคํานวณผลประโยชน์ของพนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) ซึ่ งเป็ นการประมาณการจากมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาด
ว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยคํานวณบนพื้นฐานของข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ อายุงานและปั จจัยอื่นๆ ทั้งนี้ อตั รา
คิดลดที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานอ้างอิงจาก
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล กําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการจะ
รับรู ้เป็ นรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เกิดรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เพื่อกระจายต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
ต้นทุนบริ การในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขโครงการจะรับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนเมื่อการแก้ไขโครงการมีผลบังคับใช้
4.12.3 การลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทน
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ตน้ ทุนที่คาด
ว่าจะเกิ ดขึ้นของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานในรู ป การลาพัก ร้อ นประจํา ปี ที ่ย งั
ได้รับค่าตอบแทนที่สะสมได้ เมื่อพนักงานให้บริ การซึ่ งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิ ทธิ
การลางานที่ยงั ได้รับค่าตอบแทนในอนาคต โดยวัดมูลค่าของต้นทุนดังกล่าวตามจํานวนซึ่ ง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายเพิ่มเนื่ องจากมีสิทธิ ที่พนักงานยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.13 ประมาณการหนี้สิน
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยรั บรู ้ ประมาณการหนี้ สินในงบการเงิ น เมื่ อสามารถประมาณมูลค่าหนี้ สินนั้น
ได้อย่างน่ าเชื่ อถื อและเป็ นภาระผูกพันในปั จจุ บนั ซึ่ งมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่จะทําให้บริ ษ ทั
สู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว
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4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
4.14.1 ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั คือ จํานวนภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของ
ภาครัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
4.14.2

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงินกับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ใช้ในการคํานวณ
กําไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทุกรายการ และรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับ
ผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากําไรทางภาษีจะมี จาํ นวนเพี ยงพอ
ที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่
ในรายงาน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกปรับลดลง เมื่อกําไรทางภาษีที่ จะ
นํามาใช้ประโยชน์ ลดลง การกลับรายการจะทําเมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่ จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
บางส่ วนหรื อทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้รับรู ้สินทรั พย์
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการค่าความนิยม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคํานวณมูลค่าสิ นทรั พย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ด้วย
อัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อใน
งวดที่คาดว่าจะจ่ายชําระหนี้ สินภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรื อที่คาดได้
ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
รายการสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั จะหักกลบกันได้เมื่อบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ตามกฎหมายในการนําสิ นทรั พย์และหนี้ สินดังกล่าวมาหักกลบกัน
และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตั้งใจจะชําระหนี้ สินดังกล่าวด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรั บ
ชําระสิ นทรัพย์และหนี้ สินในเวลาเดียวกันและทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เกี่ยวข้องกับหน่ วยงานการจัดเก็บภาษีเดี ย วกัน
บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ยแสดงรายการค่ า ใช้ จ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ห รื อรายได้ ภ าษี เ งิ น ได้
ที่เกี่ยวข้องกับกําไรหรื อขาดทุนไว้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายการภาษีเงินได้ใน
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกโดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไป
ยังองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่างงวด
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4.15 กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สุ ทธิสาํ หรับงวดด้วยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกในระหว่างงวด
ทั้งนี้ ในระหว่างงวด บริ ษทั ไม่มีตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็ นหุ้นสามัญเพื่อคํานวณกําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น
ปรับลด
4.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รายการที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ด
รายการ และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สิ นที่ เป็ นตัวเงิ นที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน ให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการกําไร
และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศเมื่ อมี การชําระเงิ นหรื อที่ เกิ ดจากการแปลงค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินดังกล่าวได้บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.17 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั
หรื ออยู่ภายใต้ค วามควบคุ มของบริ ษ ทั ไม่ ว่า ทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้ก ารควบคุม
เดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที่ทาํ หน้าที่ถือหุ้น และบริ ษทั ย่อย ตลอดจนกิจการที่เป็ นบริ ษทั
ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและ
บุคคลซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ออกเสี ยงไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ
บริ ษทั คํานึงถึงเนื้ อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.18 การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารและแหล่งข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
4.18.1 การใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญในการใช้นโยบายการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มบริ ษทั ต้อง
อาศัยดุ ลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการกําหนดนโยบายการบัญชี การประมาณการและตั้งข้อ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจํานวนสิ นทรัพย์ หนี้สินและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดง
รายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึ งแม้ว่าการประมาณการของผูบ้ ริ หารได้พิ จารณาอย่าง
สมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจมีความแตกต่างไปจากที่ได้
ประมาณการไว้
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4.18.2 แหล่งข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการ
การวัดมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินบางรายการของ
บริ ษทั วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน ซึ่งมีผบู ้ ริ หาร
ของบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักเพื่อกําหนดเทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมและข้อมูล
สําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ใช้ขอ้ มูลในตลาดที่สามารถสังเกตได้ในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน กรณี ที่ขอ้ มูลระดับ 1 ไม่สามารถหาได้ กลุ่ม
บริ ษทั จะใช้ขอ้ มูลอื่นที่สังเกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิ คการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินรายการต่าง ๆ ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35.2.5
4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่
เกิดขึ้นในสภาพปกติ ระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่ วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรื อประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินรายการใดรายการหนึ่ ง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อ
หนี้ สินนั้นซึ่ งผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่
วัดมูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนี้ ใช้ตามเกณฑ์
ตามที่กล่าว
นอกจากนี้ การวัดมู ลค่ ายุติธรรมได้จัดลําดับชั้นเป็ นระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 โดยแบ่ ง
ตามลําดับขั้นของข้อมู ลที่ สามารถสั งเกตได้ และตามลําดับความสํ าคัญของข้อมู ลที่ ใช้ว ดั มู ลค่ า
ยุติธรรม ซึ่งมีดงั ต่อไปนี้
- ระดับ ที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อ ขายในตลาด (ไม่ ต้อ งปรั บ ปรุ ง ) ที่ มี ส ภาพคล่ อ งสํา หรั บ
สิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์
นั้นหรื อหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับที่ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
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5.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท

500,704,269 427,917,336 262,460,971 301,820,064
(4,401,394) (12,161,502) (4,332,343) (12,110,879)
496,302,875 415,755,834 258,128,628 289,709,185

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

ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มี เงิ นฝากสถาบันการเงิ นในนามบริ ษทั
เพื่ อลู ก ค้า ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมจํา นวน 4.40 ล้า นบาท และ 12.16 ล้า นบาท ตามลํา ดับ และ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 4.33 ล้านบาท และ 12.11 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งบริ ษทั ต้อง
ส่ งคืนเมื่อลูกค้าทวงถาม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกค้าธุ รกิจหลักทรัพย์ที่ยงั มียอดเงินลงทุนคงเหลือ
จํานวน 413 บัญชี และ 425 บัญชี ตามลําดับ ที่โอนไปยังบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด (ดูหมายเหตุ
ข้อ 36) ยังไม่ได้นาํ ส่ งสัญญาเปิ ดบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์ให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด โดย
ลูกค้าดังกล่าวมีเงินฝากเพื่อซื้ อขายหลักทรัพย์จาํ นวน 4.33 ล้านบาท และ 4.28 ล้านบาท ตามลําดับ และ
หุ ้นมูลค่า 72.47 ล้านบาท และ 103.73 ล้านบาท ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม เมื่ อลูกค้าดังกล่าวได้นําส่ ง
สั ญญาเปิ ดบัญชี ซ้ื อ ขายหลัก ทรั พ ย์กับ บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ กรุ ง ไทย ซี มิ โก้ จํา กัด แล้ว บริ ษ ทั จะโอน
ทรัพย์สินของลูกค้า รายที่นาํ ส่ งสัญญากลับไปฝากยังบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัดต่อไป
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6.

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

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินคดี
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

38,574,206
38,574,206

42,548,314
42,548,314

(38,574,206)
-

(42,548,314)
-

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

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ ยอดที่ใช้ ในการตั้งค่าเผื่อ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้ าน
และดอกเบีย้ ค้างรับ ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
คาดว่าจะเกิดขึน้
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม

-

-

-

-

-

-

38,574,206
38,574,206

38,574,206
38,574,206

(38,574,206)
(38,574,206)
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หน่ วย : บาท

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

7.

42,548,314
42,548,314

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

-

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

84,874,510
46,528,331
131,402,841
296,961,074
21,679,584
3,351,914
321,992,572
453,395,413
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2. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมเงินลงทุนวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
3. เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย
บัตรเงินฝาก
ตัว๋ แลกเงิน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
รวมเงินลงทุนที่ไม่ได้วางประกัน

หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2563
147,738,954
147,738,954

19,046,042
55,686,799
(55,686,799)
19,046,042
620,180,409
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2563

1. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุน:
หลักทรัพย์จดทะเบียน
หุ้นสามัญ
รวมตราสารทุน
ตราสารหนี้:
ตัว๋ แลกเงิน
หน่วยลงทุน
รวมตราสารหนี้
รวมเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
2. เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์จดทะเบียน
รวมเงินลงทุนวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมเงินลงทุนที่ไม่วางประกัน

84,874,510
46,528,331
131,402,841
296,961,074
21,679,584
318,640,658
450,043,499

147,738,954
147,738,954
597,782,453
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน แยกตามประเภทเงิ นลงทุนได้
ดังต่อไปนี้

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

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

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

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

133,401,107
133,401,107

19,000,000
19,000,000

19,000,000
19,000,000

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

45,882,412
125,000
46,007,412
46,007,412
799,555,184
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/
มูลค่า
ราคาตามบัญชี ยุติธรรม
บาท
บาท

หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
ตราสารหนี้ - ตัว๋ แลกเงิน
รวม
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์หุ้นทุน - หลักทรัพย์จดทะเบียน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนทัว่ ไป
รวมเงินลงทุน

35,951,541
580,352,376
616,303,917
(18,352,802)
597,951,115

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

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

133,401,107
133,401,107

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

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

7.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ตามอายุคงเหลือของสัญญา

บัตรเงินฝาก
รวม

ไม่ เกิน 1 ปี
19,046,042
19,046,042

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
1 - 5 ปี
มากกว่ า 5 ปี
-

หน่ วย : บาท

รวม
19,046,042
19,046,042
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ไม่ เกิน 1 ปี
19,000,000
19,000,000

บัตรเงินฝาก
รวม

หน่ วย : บาท

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

รวม
19,000,000
19,000,000

(ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี)
7.3 กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่รับรู ้ในส่ วนของเจ้าของ

ยอดยกมาต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
- จากการปรับปรุ งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายงวด

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

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

52,164,190
(10,432,838)
14,987,119

52,164,190
(10,432,838)
14,987,119

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

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

7.4 เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

เงินลงทุน

บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ
รวม

เหตุผลของการใช้
ทางเลือกในการแสดง
รายการด้วยวิธีดังกล่าว
มีความตั้งใจจะถือ
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
มีความตั้งใจจะถือ
เงินลงทุนระยะยาว
มีความตั้งใจจะถือ
เงินลงทุนระยะยาว

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
มูลค่ายุติธรรม
เงินปันผลรับ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
งวดหกเดือน
ที่ถูกโอนภายใน
สิ้นสุ ดวันที่
ส่ วนของเจ้ าของ
30 มิถุนายน 2563
104,148,036
4,233,660
-

หน่ วย:บาท

เหตุผลของ
การโอน

-

19,926,000

382,075

-

-

23,664,918

1,191,481

-

-

147,738,954

5,807,216

-
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ในระหว่างงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีการตัดรายการเงินลงทุนออกจากบัญชี ดังนี้
รายการที่ถูกตัดรายการ
ออกจากบัญชี :

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่มีการตัด
รายการ
8,179,791
823,958
9,003,749

Yeah1 Group Corporation
อื่นๆ
รวม

8.

เงินปันผลรับ

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จากการตัดรายการ

-

(41,101,537)
88,952
41,012,585

หน่ วย : บาท
เหตุผลในการตัด
รายการ
ขาย
ขาย

เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้ นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษ ทั มี เงิ นให้กู้ยืม ระยะสั้นแก่ บริ ษ ทั ย่อยแห่ ง หนึ่ ง ซึ่ งเป็ นเงิ นให้กู้ยืม แบบไม่ มี หลัก ประกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

เงินให้กยู้ ืม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบีย้
วันเริ่มสั ญญา
วันครบกําหนด
เงินต้ น
ดอกเบีย้ ค้ างรับ
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
5.00
24 กันยายน 2562 16 กรกฎาคม 2563
19,000,000
729,372
19,000,000
729,372

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ) ต่ อปี
เงินให้กยู้ ืม
รวม

5.00

วันเริ่มสั ญญา

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

24 กันยายน 2562 16 กรกฎาคม 2563

19,000,000
19,000,000

256,967
256,967

รวม
บาท
19,729,372
19,729,372

รวม
บาท
19,256,967
19,256,967
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9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการ
ในประเทศไทย ดังนี้
ชื่ อบริษัท

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย
ซี มโิ ก้ จํากัด
บริ ษทั เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด

ชื่ อบริษัท

บริษัทย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน อินโนเทค จํากัด

บริ ษทั บริ หารสินทรัพย์
ลุมพินี จํากัด

บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

ประเภท
ธุรกิจ

งบการเงินรวม
ประเภท
ทุนชําระแล้ว
สิทธิการออกเสียง
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 30 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 ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ

2,137.

2,137. 49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,349.1

1,297.8

100.

100.0 26.00

26.00

26.0

26.0

12.9

15.4

60.0

60.0

30.00

217.8
1,487.9

217.8
1,487.9

192.9
1,554.9

197.2
1,510.4

นําเข้า ส่งออก
จัดจําหน่ายปลีก
และส่งนํ้าหอมและ
เครื่ องสําอาง
หุ้นสามัญ
ธุรกิจด้านสุขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม หุน้ สามัญ

ประเภท
ธุรกิจ

30.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภท
ทุนชําระแล้ว
สิทธิการออกเสียง
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 30 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
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

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

67.6

112.7

100.0

100.00

275.8

275.8

54.6

63.8

25.0
475.0

25.0
475.0

100.0
100.0

100.00
100.00

25.0
475.0
(221.2)
554.6

25.0
475.0
(212.0)
563.8

24.2
422.0
500.8

24.2
442.7
530.7
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ชื่ อบริษัท

บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย
ซี มโิ ก้ จํากัด
บริ ษทั เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภท
ทุนชําระแล้ว
สิทธิการออกเสียง
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสีย
หลักทรัพย์ ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ที่ลงทุน 30 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
ร้ อยละ
ร้ อยละ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ประเภท
ธุรกิจ

ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 2,137.8
นําเข้า ส่งออก
จัดจําหน่ายปลีก
และส่งนํ้าหอมและ
เครื่ องสําอาง หุ้นสามัญ
ธุรกิจด้านสุขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม หุน้ สามัญ

2,137.8

49.71

49.71

1,244.1

1,244.1

1,349.1

1,297.8

100.0

100.0

26.00

26.00

26.0

26.0

12.9

15.4

60.0

60.0

30.00

30.00

217.8
1,487.9
2,042.5

217.8
1,487.9
2,051.7

192.9
1,554.9
2,055.7

197.2
1,510.4
2,041.1

สรุ ปข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมตามงบการเงินที่คูณตามสัดส่ วนการถือหุ ้นแล้วมีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์สุทธิ

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

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

บริษัทหลักทรัพย์
กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
2,718.1
(1,553.8)
1,164.3

บริษัทหลักทรัพย์
กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
186.8

ณ วันที่
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ล้านบาท
อื่นๆ
163.8
(111.4)
52.4
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ล้านบาท
อื่นๆ

รวม
2,881.9
(1,665.2)
1,216.7

รวม

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

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

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
124.3
44.0

รวม
3,230.4
(2,043.1)
1,187.3

รวม

21.0

207.8

31.4

(7.3)

24.1

(7.2)

(0.3)

(7.5)

(7.1)

-

(7.1)

(7.6)

-

(7.6)

บริษัทหลักทรัพย์
กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
339.4

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ล้านบาท
อื่นๆ

รวม

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน 2562
ล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์
อื่นๆ
กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
254.1
88.4

168.3

รวม

62.1

401.5

342.5

50.7

(6.8)

43.9

(11.8)

(1.7)

(13.5)

0.6

-

0.6

(18.3)

-

(18.3)
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บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
เมื่ อ วัน ที่ 11 ตุ ล าคม 2562 ตามมติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ร่ ว มพิ จ ารณาอนุ ม ัติ เ พิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนหุ ้นสามัญอีกจํานวน 600,000 หุ ้นจากหุ ้นสามัญเดิมจํานวน 400,000 หุ ้นเป็ นหุ ้นสามัญใหม่
จํานวน 1,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท โดยเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริ ษทั ได้ใช้สิทธิ
ซื้ อหุ้นเพิ่มทุ นดังกล่ าวอี กจํานวน 122,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท มูลค่ าเงิ นลงทุ นรวม
12.20 ล้านบาท ซึ่งส่ งผลให้บริ ษทั มีสัดส่ วนการถือหุน้ ลดลงจากเดิมร้อยละ 34.50 เป็ นร้อยละ 26.00 และ
มีมูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้ น 26.00 ล้านบาทของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด อีกจํานวน 20.00 ล้านบาท
จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจํานวน 205.40 ล้านบาท เป็ นทุนจดทะเบี ยน 225.40 ล้านบาท โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อจําหน่ ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมใน
ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
ในเรื่ องการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริ ษทั ย่อยได้รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชําระแล้วกับสํานักงาน
ทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจาก 225.40 ล้านบาทเป็ น 112.70 ล้านบาทโดยการลด
มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จากหุ ้นละ 10.00 บาท เป็ นหุ้นละ 5.00 บาทและโอนส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นเพื่อลดขาดทุน
สะสมของบริ ษทั ย่อย โดยจดทะเบียนลดทุนและทุนที่ออกและชําระแล้วกับสํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วน
บริ ษทั เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค
จํากัด มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วจาก 112.70 ล้านบาทเป็ น 67.62 ล้านบาทโดย
การลดจํานวนหุ ้นจดทะเบียนจาก 22,540,000 หุ ้นเป็ นจํานวน 13,524,000 หุ ้นเพื่อลดขาดทุนสะสมของ
บริ ษทั ย่อย โดยจดทะเบียนลดทุนและทุนที่ออกและชําระแล้วกับสํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนและบริ ษทั
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
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บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้บริ ษทั ลงทุนในหุ ้นสามัญบริ ษทั เอสอี
ดิ จิ ท ัล จํา กัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ัท ย่ อ ย มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น 25.00 ล้า นบาท ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 28 มี น าคม 2562
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เอสอี
ดิ จิ ท ัล จํา กัด อี ก จํา นวน 450.00 ล้า นบาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํา นวน 25.00 ล้า นบาท เป็ นทุ น
จดทะเบียน 475.00 ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,750,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
100.00 บาท เพื่อจําหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อใช้ในการประกอบธุ รกิจ โดย
บริ ษทั ย่อยได้รับชําระค่ าหุ ้นเพิ่มทุ นดังกล่าวแล้วเมื่ อวันที่ 28 มี นาคม 2562 และได้จดทะเบี ยนเพิ่ มทุ น
จดทะเบียน และทุนที่ออกและชําระแล้วกับสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนและบริ ษทั เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
10. ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ยอดต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างงวด
ยอดปลายงวด
ตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
ยอดต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

เงินสํารองของสินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่ มีการเพิ่มขึน้
อย่างมีนัยสําคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต

งบการเงินรวม
เงินสํารองของสินทรัพย์ทาง
เงินสํารองของ
การเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง สินทรัพย์ทางการเงินที่
มีการด้อยค่าด้าน
มีนัยสําคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต
เครดิต

หน่ วย: บาท

รวม

-

-

42,548,314

42,548,314

-

-

(3,974,108)
38,574,206

(3,974,108)
38,574,206

-

-

65,133,799

65,133,799

-

-

(9,447,000)
55,686,799

(9,447,000)
55,686,799
หน่ วย: บาท

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ยอดต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

เงินสํารองของสินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่ มีการเพิ่มขึน้
อย่างมีนัยสําคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสํารองของสินทรัพย์ทาง
เงินสํารองของ
การเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่าง สินทรัพย์ทางการเงินที่
มีการด้อยค่าด้าน
มีนัยสําคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต
เครดิต

รวม

-

-

42,548,314

42,548,314

-

-

(3,974,108)
38,574,206

(3,974,108)
38,574,206
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

หน่ วย: บาท
งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ยอดต้นปี
หัก โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญที่ต้งั ในระหว่างปี
ยอดปลายปี

62,605,839
(20,057,525)
42,548,314

11. ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิในการใช้สินทรัพย์
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิในการใช้สินทรัพย์
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์

ยอดคงเหลือ ผลกระทบของการ
ณ วันที่
เริ่มใช้ มาตรฐาน
1 มกราคม
การบัญฉบับที่ 16
2563
ก่อนปรับปรุงใหม่
บาท
12,897,405
10,781,921
7,378,000
31,057,326
(8,068,672)
(7,934,249)
(3,495,182)
(19,498,103)
11,559,223

13,568,774
13,568,774
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563
ปรับปรุงใหม่

13,568,774
13,568,774
-

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้

ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2563

บาท

บาท

บาท

165,307
849,939
1,015,246

(67,196)
(67,196)

13,062,712
11,564,664
7,378,000
13,568,774
45,574,150

(549,921)
(679,779)
(733,768)
(1,452,692)
(3,416,160)

18,037
18,037

(8,618,593)
(8,595,991)
(4,228,950)
(1,452,692)
(22,896,226)
22,677,924
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งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บาท

ราคาทุน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าระหว่างทํา
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2562
บาท

บาท

7,803,814
7,945,069
7,378,000
23,126,883

1,309,440
1,802,498
1,321,146
4,433,084

(70,620)
(70,620)

9,042,634
1,802,498
9,266,215
7,378,000
27,489,347

(7,363,058)
(6,997,839)
(2,019,582)
(16,380,479)
6,746,404

(304,587)
(328,086)
(731,735)
(1,364,408)

41,681
41,681

(7,625,964)
(7,325,925)
(2,751,317)
(17,703,206)
9,786,141

ค่าเสื่ อมราคาสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

ราคาทุน
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิในการใช้สินทรัพย์
รวมราคาทุน
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิในการใช้สินทรัพย์
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์

3,416,160
1,364,408

ยอดคงเหลือ ผลกระทบของการ
ณ วันที่
เริ่มใช้ มาตรฐาน
1 มกราคม
การบัญฉบับที่ 16
2563
ก่อนปรับปรุงใหม่
บาท
บาท
6,281,587
2,959,931
7,378,000
16,619,518
(4,912,356)
(2,234,024)
(3,495,182)
(10,641,562)
5,977,956

6,018,384
6,018,384
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563
ปรับปรุงใหม่
บาท
บาท
บาท
6,018,384
6,018,384
-

บาท

9,584

(67,196)
(67,196)

6,283,967
2,899,939
7,378,000
6,018,384
22,580,290

(158,774)
(150,659)
(733,768)
(598,550)
(1,641,751)

18,037
18,037

(5,071,130)
(2,366,646)
(4,228,950)
(598,550)
(12,265,276)
10,315,014

-

2,380
7,204

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2563
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ราคาทุน
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาสํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึน้
ลดลง

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2562
บาท

4,937,027
2,260,707
7,378,000
14,575,734

1,156,960
258,691
1,415,651

-

6,093,987
2,519,398
7,378,000
15,991,385

(4,544,477)
(1,913,807)
(2,019,582)
(8,477,866)
6,097,868

(290,379)
(101,254)
(731,735)
(1,123,368)

-

(4,834,856)
(2,015,061)
(2,751,317)
(9,601,234)
6,390,151
1,641,751
1,123,368

บริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 โดย
ผลกระทบจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ในเรื่ องหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่
1 มกราคม 2563 ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ ข้อ 3.2
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ในงบการเงิ น รวม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยมี
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุน
ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 14.21 ล้านบาท และ 13.84 ล้านบาท ตามลําดับ
สํ าหรั บงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 และวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษัท มี
ส่ วนปรั บ ปรุ ง อาคารเช่ า และอุ ป กรณ์ ซ่ ึ ง ตัดค่า เสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ ย งั ใช้ง านอยู่ ราคาทุนก่ อนหัก
ค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจํานวน 6.57 ล้านบาท และ 6.51 ล้านบาท ตามลําดับ
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12. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
อายุการให้
ประโยชน์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ประเภทการบริ หารสิ นทรัพย์
ประเภทกองทรัสต์
โทเคนดิจิทลั
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ระหว่างติดตั้ง
รวม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทจัดการกองทุนรวม
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ประเภทการบริ หารสิ นทรัพย์
โทเคนดิจิทลั
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2563
บาท

ไม่ทราบแน่นอน*

803,836

ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี
ไม่ทราบแน่นอน**
2 - 5 ปี
-

3,320,548
464,109
100,000
393,863
66,200,000
2,388,860
1,724,000
75,395,216

อายุการให้
ประโยชน์

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บาท

ไม่ทราบแน่นอน*

803,836

ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

3,320,548
464,109
100,000
66,200,000
151,507
71,040,000

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
รายจ่ าย
ตัดบัญชี

ตัดจําหน่ าย/
โอนออก

บาท

บาท

บาท

-

-

-

3,265,037
6,102,328
9,367,365

(39,781)
(503,608)
(543,389)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
รายจ่ าย
ตัดบัญชี

803,836

(2,774,000)
(2,774,000)

3,320,548
464,109
100,000
354,082
66,200,000
5,150,289
5,052,328
81,445,192

ตัดจําหน่ าย/
โอนออก

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2562
บาท

บาท

บาท

บาท

-

-

-

803,836

-

3,320,548
464,109
100,000
66,200,000
352,007
71,240,500

243,622
243,622

(43,122)
(43,122)

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

543,389
43,122

อายุการให้
ประโยชน์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โทเคนดิจิทลั
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2563
บาท

ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน**
5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายจ่ าย
ตัดจําหน่ าย/
ตัดบัญชี
โอนออก

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2563
บาท

เพิ่มขึน้

บาท

บาท

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2563
บาท

3,320,548
66,200,000
1
69,520,549

-

-

-

3,320,548
66,200,000
1
69,520,549
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อายุการให้
ประโยชน์

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทการประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โทเคนดิจิทลั
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
รวม

ไม่ทราบแน่นอน*
ไม่ทราบแน่นอน*
5 ปี

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

ยอดยกมา
ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บาท
3,320,548
66,200,000
1
69,520,549

เพิ่มขึน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายจ่ าย
ตัดจําหน่ าย/
ตัดบัญชี
โอนออก

บาท
37,236
37,236

บาท
(1,408)
(1,408)

บาท

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
30 มิถุนายน
2562
บาท

-

3,320,548
66,200,000
35,829
69,556,377
1,408

* ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตรอตัดจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนเนื่ องจากใบอนุญาตดังกล่าวไม่มีวนั หมดอายุ และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่า
ใบอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุ ทธิแก่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างไม่มีที่ส้ิ นสุ ด
** โทเคนดิจิทลั มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดสุ ทธิ แก่บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยอย่างไม่มีส้ิ นสุ ด

วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 และวัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 ในงบการเงิ น รวม บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อ ยมี
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดบัญชี หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่า ตัด
จําหน่ ายสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี จาํ นวน 7.72 ล้านบาทและ 7.65 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ ซ่ ึ งตัดบัญชีหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวมีจาํ นวน 0.02 ล้านบาท
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13. ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมลู ค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สินทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอการรับรู้
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมลู ค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมลู ค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท

199,304
46,148,217
2,738,460

199,304
45,023,093
4,360,551

199,304
46,148,217
2,738,460

199,304
45,023,093
4,360,551

-

6,686,058

-

6,686,058

10,357
22,718,163
71,814,501

10,357
22,718,163
78,997,526

10,357
49,096,338

10,357
56,279,363

6,754,981

5,505,948

6,754,981

5,505,948

3,746,780

-

3,746,780

-

664,110
11,165,871
60,648,630

664,110
6,170,058
72,827,468

664,110
11,165,871
37,930,467

664,110
6,170,058
50,109,305
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รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอการรับรู ้
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอการรับรู ้
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม
2563
บาท
199,304
45,023,093
4,360,551
6,686,058

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 31)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท
1,125,124
(1,622,091)
-

10,357
22,718,163
78,997,526

(496,967)

5,505,948

1,249,033

664,110
6,170,058
72,827,468

ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บาท

1,249,033
(1,746,000)

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

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2563
บาท
199,304
46,148,217
2,738,460
10,357
22,718,163
71,814,501
6,754,981

3,746,780

3,746,780

3,746,780
(10,432,838)

664,110
11,165,871
60,648,630

งบการเงินรวม
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 31)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2562
บาท

199,304
46,576,128
4,966,206
3,218,287
10,357
22,721,673
77,691,955

2,581,159
(34,686)
(3,510)
2,542,963

(3,218,287)
(3,218,287)

199,304
49,157,287
4,931,520
10,357
22,718,163
77,016,631

10,331,927
664,110
10,996,037
66,695,918

(2,686,742)
(2,686,742)
5,229,705

167,422
167,422
(3,385,709)

7,645,185
167,422
664,110
8,476,717
68,539,914
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ณ วันที่
1 มกราคม
2563
บาท
199,304
45,023,093
4,360,551
6,686,058

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 31)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท
1,125,124
(1,622,091)
-

10,357
56,279,363

(496,967)

5,505,948

1,249,033

664,110
6,170,058
50,109,305

ณ วันที่
1 มกราคม
2562
บาท

1,249,033
(1,746,000)

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

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2563
บาท
199,304
46,148,217
2,738,460
10,357
49,096,338
6,754,981

3,746,780

3,746,780

3,746,780
(10,432,838)

664,110
11,165,871
37,930,467

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที่รับรู้
รายการที่รับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน
ในกําไรขาดทุน
(ดูหมายเหตุข้อ 31)
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2562
บาท

199,304
46,576,128
4,966,206
3,218,287
10,357
54,970,282

2,581,159
(34,686)
2,546,473

(3,218,287)
(3,218,287)

199,304
49,157,287
4,931,520
10,357
54,298,468

10,331,927
664,110
10,996,037
43,974,245

(2,686,742)
(2,686,742)
5,233,215

167,422
167,422
(3,385,709)

7,645,185
167,422
664,110
8,476,717
45,821,751

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 59.84
ล้านบาท และ 15.28 ล้านบาท ตามลําดับ ที่คาดว่าจะไม่สามารถนําผลแตกต่างชัว่ คราวมาใช้ซ่ ึ งจะหมดอายุ
ภายใน 5 ปี
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14. สิ นทรัพย์ อื่น
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
636,822
230,455
1,233,027
806,547
1,054,213
229,687
191,261
153,270
1,360,131
801,836
2,193,583
2,124,733
3,609,325
12,147,564

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

14,429,548
33,698,035
8,381,385
66,787,330

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
58,363
563,852
149,160
191,261
153,270
238,488
260,379
1,130,394
1,066,944
3,294,008
3,095,645
9,114,728
330,000
14,921,094

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

15. เงินกู้ยืมอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื อื่นดังต่อไปนี้

เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ ืมอื่น

เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
รวมเงินกูย้ ืมอื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ ี่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
บาท
บาท
3.50

98,553,093
98,553,093

-

-

98,553,093
98,553,093

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

148,349,296
148,349,296

-

-

148,349,296
148,349,296
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เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ ืม
รวมเงินกูย้ ืมอื่น

เงินกู้ยืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ ืม
รวมเงินกูย้ ืมอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ระยะเวลาคงเหลือของหนีท้ ี่จะครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบีย้ ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
(ร้ อยละ) ต่ อปี
บาท
บาท
บาท
บาท
3.50
3.50

98,553,093
200,000,000
298,553,093

-

-

98,553,093
200,000,000
298,553,093

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

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

-

-

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

การเปลี่ ยนแปลงของบัญชี เงิ นกู้ยืม อื่ นสําหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562
มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดยกมาต้นงวด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ได้รับเงินกูย้ มื อื่น
จ่ายคืนเงินกูย้ มื อื่น
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2563
2562
148,349,296
528,062,334
98,131,223
(150,000,000)

504,556,108
(910,000,000)

2,072,574
98,553,093

7,260,948
129,879,390
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ยอดยกมาต้นงวด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ได้รับเงินกูย้ มื อื่น
จ่ายคืนเงินกูย้ มื อื่น
จ่ายคืนเงินกูย้ มื จากบริ ษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือปลายงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
30 มิถุนายน
2563
2562
498,349,296
528,062,334
98,131,223
(150,000,000)
(150,000,000)

504,556,108
(910,000,000)
-

2,072,574
298,553,093

7,260,948
129,879,390

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์ ของพนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน 32,005,613 29,150,909
การลาพักร้อนประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทน
1,748,776
32,005,613 30,899,685

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
28,923,451 27,219,542
1,185,318
28,923,451 28,404,860

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่ อยมี โ ครงการผลประโยชน์ ข องพนัก งานหลัง ออกจากงานตามพระราชบัญ ญัติ
คุ ้ม ครองแรงงานและตามระเบี ยบการเกษียณอายุพนัก งานบริ ษทั ซึ่ ง จัดเป็ นโครงการผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
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จํานวนที่บนั ทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
1,324,772
429,351
102,578
53,993
1,427,350
483,344

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
756,689
374,968
95,266
51,319
851,955
426,287

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
2,649,548
869,152
205,156
108,522
20,549
2,854,704
998,223

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
1,513,377
749,935
190,532
102,638
1,703,909
852,573

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน มีดงั นี้

ยอดยกมาของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ยอดยกไปของภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงานหลังออกจากงาน

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
บาท
บาท

29,150,909
2,649,548
205,156
-

11,125,769
869,152
108,522
20,549

27,219,542
1,513,377
190,532
-

10,747,603
749,935
102,638
-

32,005,613

12,123,992

28,923,451

11,600,176
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ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี
ดังต่อไปนี้

ข้ อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ร้ อยละต่อปี )
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
1.40 - 1.87
4.0 - 29.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
ของพนักงาน
5.0

1.40 - 1.87
4.0 - 29.0
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
ของพนักงาน
5.0

ข้อสมมติ ที่สําคัญในการกําหนดโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ประกอบด้วย อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตรามรณะ และอัตราคิดลดการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ด้านล่างได้พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ที่ เกี่ ยวข้องที่ อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะที่
ข้อสมมติอื่นคงที่ ดังนี้

อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการมีชีวิตอยู่ - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราการมีชีวิตอยู่ - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
1,843,264
1,031,970
(1,652,624)
(929,284)
100,804
63,544
(100,334)
(63,244)
(1,605,098)
(987,114)
750,588
431,123
(1,522,382)
(937,364)
1,726,712
1,060,708

งบการเงินเฉพาะ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
1,564,643
865,221
(1,416,367)
(787,420)
86,351
53,756
(85,975)
(53,515)
(1,373,589)
(839,695)
565,641
318,144
(1,304,245)
(798,299)
1,462,717
893,139
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การวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวข้า งต้น อาจไม่ ไ ด้แ สดงถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ เนื่องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหาก
จากข้อสมมติอื่นซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กนั
นอกจากนี้ ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์
ที่ กาํ หนดไว้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน คํานวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) ซึ่ งเป็ นวิธีเดียวกันกับการคํานวณหนี้ สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของ
พนักงานหลังออกจากงานที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
17. หนีส้ ิ นอื่น

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

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
1,526,409
2,096,661
226,766
505,534
7,258,014
7,773,509
7,618,693
19,610,537

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท
613,126
564,944
95,383
111,624
5,976,860
6,509,891
2,248,846
16,908,945

5,896,122
12,406,013
636,399
35,568,416

5,896,122
6,865,934
689,993
22,386,264

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

5,896,124
1,117,833
31,109,361
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18. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) อนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 941,964,586 บาท เป็ น 653,868,463 บาท โดยวิธีการตัดหุ ้น
สามัญที่ ยงั มิ ได้นําออกจําหน่ ายจํานวน 576,192,246 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ งบริ ษทั ได้
จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561
2) อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 653,868,463 บาท เป็ น 1,240,302,463 บาท โดยการออกหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,172,868,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษทั ซึ่งบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
3) อนุ มตั ิ การออกและจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จํานวนไม่เกิ น 346,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้
หุ ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 1.35 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ น 467,100,000 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทั้งนี้ บริ ษทั ได้รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบแล้ว
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยบริ ษทั ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
4) อนุมตั ิการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ครั้งที่ 4 (ZMICOW4) ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ของบริ ษัท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น (Right Offering) ในจํา นวนไม่ เ กิ น
413,434,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอตั ราการจัดสรร 4 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ (กรณี มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกาํ หนดอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ อัตราการใช้
สิ ทธิใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ 2 หุน้ และราคาการใช้สิทธิ 2.70 บาทต่อหุ้น
บริ ษทั ได้จดั สรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิแล้วเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,240,302,463
บาทและมีทุนที่ออกและชําระแล้วจํานวน 826,868,463 บาท
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หุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 คํานวณดังนี้

ยอดยกมา (มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
เพิ่มระหว่างงวด
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
หุ้น
หุ้น
1,653,736,926
1,307,736,926
214,099,448
1,653,736,926
1,521,836,374

19. เงินปันผลจ่ าย
เมื่ อ วัน ที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ ป ระชุม สามัญ ผู ถ้ ือ หุ ้นประจํา ปี 2563 มีม ติง ดจ่า ยเงิน ปั น ผลสํา หรับ
ผลการดําเนิ นงานสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เมื่ อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ ประชุ มสามัญผู ถ้ ื อหุ ้ นประจําปี 2562 มี มติ งดจ่ ายเงิ นปั นผลสําหรั บผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
20. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคือเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนิ นงาน
อย่างต่อเนื่ องของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ื อหุ ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มี
ส่ วนได้เสี ยอื่น รวมถึงเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยยังต้องดํารงเงินกองทุน และส่ วนของเจ้าของให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อย่า งไรก็ ตาม ตั้ง แต่ วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษ ทั ได้รับ ใบอนุ ญ าตให้ป ระกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์
ประเภทการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดํารงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งหรื อทั้งสองอย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ.4/2561 เรื่ องการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนและที่ปรึ กษา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่า
เกณฑ์ดงั กล่าว
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21. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขาย
หุน้ สู งกว่ามูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกินนี้ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
22. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้ จะมีมูลค่า
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 8.87
ของทุนจดทะเบียน
23. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
อื่นๆ
รวม

การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
186,604
17,266,463
125,000
17,578,067

94,934
218,750
313,684

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
308,184
20,742,463
315,407
21,366,054

192,250
548,611
740,861

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
125,000
125,000

218,750
218,750

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
315,407
315,407

548,611
548,611
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24. รายได้ ดอกเบีย้

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากในสถาบันการเงิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
264,613
677,389
247,135
28,366
511,748
705,755

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
280,488
102,341
236,202
236,849
516,690
339,190

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากในสถาบันการเงิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
839,764
1,537,152
526,592
32,551
1,366,356
1,569,703

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
736,862
848,385
472,404
1,276,651
1,209,266
2,125,036

25. กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน

กําไรจากเงินลงทุน
เงินปันผล
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
1,416,075
17,967,727
5,920,172
4,352,040
7,336,247
22,319,767

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
1,244,605
17,546,428
5,920,172
4,352,040
7,164,777
21,898,468
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กําไรจากเงินลงทุน
เงินปันผล
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
7,890,420
51,333,089
10,591,620
4,667,149
18,482,040
56,000,238

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
7,687,169
50,563,105
10,591,620
4,667,149
18,278,789
55,230,254

26. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการของบริ ษัท ตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด โดยไม่ รวมเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ ที่ เกี่ ย วข้องที่ จ่า ยให้กับ
กรรมการซึ่ งดํารงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563
และปี 2562 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี แล้วดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
2,578,000
2,518,501
2,578,000
2,518,501

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
2,010,000
1,799,167
2,010,000
1,799,167

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
5,328,968
4,565,168
5,328,968
4,565,168

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
4,150,000
3,625,834
4,150,000
3,625,834
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27. ค่ าธรรมเนียมและบริการจ่ าย

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลและการจัดการกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
อื่นๆ
รวม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลและการจัดการกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
24,041
11,314,463
115,367
11,453,871

6,233
11,188
323,740
341,161

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
32,179
14,790,463
163,211
14,985,853

12,397
22,618
643,918
678,933

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
-

281,357
281,357

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
-

559,616
559,616

28. โอนกลับผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้

เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
9,447,000
835,582 10,057,525
10,282,582 10,057,525

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
835,582
10,057,525
835,582
10,057,525
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เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
9,447,000
3,974,108 10,057,525
13,421,108
10,057,525

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
3,974,108
10,057,525
3,974,108
10,057,525

29. ค่ าใช้ จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายตลาดหลักทรัพย์
ค่าเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ค่าภาษีอากร
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมสัมมนา
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
3,898,045
2,694,201
3,787,414
1,714,398
1,075,857
501,250
2,675
23,697
2,049,110
90,888
404,738
218,717
209,129
2,366,491
399,044
333,015
36,943
48,380
793,745
6,100
429,403
1,012,286
2,472,699
1,363,244
917,514
14,244,585 12,604,398

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
1,763,974
1,913,964
460,905
600,775
327,004
288,222
22,940
30,388
231,608
145,841
209,129
2,366,491
322,607
289,326
24,080
29,994
793,745
5,196
417,178
473,239
1,714,180
317,718
865,183
4,135,460
9,478,227

- 59 -

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายตลาดหลักทรัพย์
ค่าเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าใช้จ่ายจัดการประชุมสัมมนา
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
7,805,371
5,443,272
5,367,898
3,312,742
1,965,857
1,000,616
173,393
31,693
2,868,055
171,688
816,484
381,462
446,755
2,675,322
485,967
495,105
1,353,549
166,848
1,176,634
29,888
985,905
3,092,693
2,818,399
2,035,122
1,439,776
26,441,032
20,099,462

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
3,687,460
3,744,148
1,116,114
1,707,500
660,378
582,093
2,623
22,940
30,388
537,074
249,124
446,755
2,675,322
343,954
313,637
1,309,522
63,586
1,176,634
23,891
971,435
2,056,941
1,920,180
642,436
1,254,123
10,827,148
14,711,110

30. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่สมัคร
เป็ นสมาชิกของกองทุนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึ่ง และบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบ
ให้อีกส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ทหารไทย จํากัด และตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
สําหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริ ษทั จ่ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพเป็ นจํานวนเงิน 0.58 ล้านบาท และ 0.39 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.14 ล้านบาท และ 0.07 ล้านบาท ตามลําดับ
สําหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิ ถุนายน 2563 และ 2562 บริ ษทั จ่ ายเงิ นสมทบเข้ากองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพเป็ นจํานวนเงิน 1.21 ล้านบาท และ 0.77 ล้านบาท ตามลําดับ บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเป็ นจํานวนเงินประมาณ 0.27 ล้านบาท และ 0.13 ล้านบาท ตามลําดับ
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31. ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
(2,038,218)
4,457,517
(2,038,218)
4,457,517

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
(2,038,218)
4,458,221
(2,038,218)
4,458,221

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) (ดูหมายเหตุขอ้ 13) (1,746,000)
5,229,705
รวม
(1,746,000)
5,229,705

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563
2562
บาท
บาท
(1,746,000)
5,233,215
(1,746,000)
5,233,215

ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
รวม

การกระทบยอดภาษีเงินได้และกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ มีดงั นี้

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใช้ไป (คาดว่าจะไม่ได้ใช้)
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
บาท
บาท
16,786,331
(7,334,877)
20%
20%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
บาท
บาท
138,340
7,874,935
20%
20%

(3,357,266)

1,466,975

(27,668)

(1,574,987)

4,318,600

(2,807,957)

989,002

234,709

(4,672,579)
1,673,027
(2,038,218)

(112,789)
5,911,288
4,457,517

(4,672,579)
1,673,027
(2,038,218)

(112,789)
5,911,288
4,458,221
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กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้กบั อัตรา
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใช้ไป (คาดว่าจะไม่ได้ใช้)
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

งบการเงินรวม
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
บาท
บาท
9,000,891
(7,124,851)
20%
20%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
บาท
บาท
(14,257,268)
20,416,770
20%
20%

(1,800,178)

1,424,970

2,851,454

(4,083,354)

13,824,489

(5,326,479)

9,172,857

185,355

(4,856,025)
(8,914,286)
(1,746,000)

(244,252)
9,375,466
5,229,705

(4,856,025)
(8,914,286)
(1,746,000)

(244,252)
9,375,466
5,233,215

32. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกัน
โดยการมี ผูถ้ ื อหุ ้นและ/หรื อมี กรรมการร่ วมกัน ฝ่ ายจัดการเห็ นว่านโยบายการกําหนดราคากับบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ใช้ราคาซึ่ งต่อรองกันอย่างอิสระที่ถือปฏิบตั ิเป็ นปกติในธุ รกิจ
รายการธุรกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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32.1 ยอดคงเหลือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่
31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้

บริษัทย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
เงินกูย้ ืม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริษัทที่มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ
บริ ษทั คริ สตัล ซิลด์ โปรเฟสชัน่ นอล คาร์ โค้ทติง้ จํากัด
เงินลงทุนในหุ้นสามัญ

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
บาท
บาท

-

-

54,616,581
19,000,000
729,372
5,744

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

-

-

25,000,000

25,000,000

-

-

475,000,000
200,000,000
115,068

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

1,349,136,324
50,611,015
7,699,701
143,139

1,297,802,506
5,151,455
5,317,439
323,553

12,927,349

15,340,486

26,000,000

26,000,000

192,863,775

197,225,394

217,800,000

217,800,000

104,148,036

88,868,494

104,148,036

88,868,494

37,800,000

37,800,000

37,800,000

37,800,000

1,244,095,520 1,244,095,520
50,611,015
5,151,455
7,699,701
5,317,439
143,139
323,553
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32.2 รายการค้า กับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน และกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ระหว่ า งงวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด
วัน ที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้

บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
รายได้ค่าบริ การจัดการ
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
รายได้อื่น
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด
รายได้ค่าบริ การจัดการ
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
รายได้อื่น
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
ค่าบริ การงานวิจยั

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
บาท
บาท

-

-

236,202
1,290,000

-

-

219,375

-

-

164,480

-

-

-

-

-

1,410,000

-

-

-

-

-

-

750,000

750,000

750,000

ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
รายจ่ายค่าบริ การ

218,280

341,880
154,080

218,280

ค่าธรรมเนียมอื่น
รายจ่ายค่าบริ หารจัดการกองทุนส่ วนบุคคล

121,413
-

402,092
272,481

121,413
-

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

135,000

628,531
14,309,984
14,317,469

-

279,000

-

นโยบายการกําหนดราคา

236,849 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี
1,290,000 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
430,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ข้อ 32.4.4)
219,375 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
73,125 บาทต่อเดือน
15,754 ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง
22,815 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
7,605 บาทต่อเดือนและยกเลิกสัญญา
ตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป
1,410,000 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
470,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ข้อ 32.4.5)
240,435 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
80,145 บาทต่อเดือน
18,924 ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง
750,000 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาท
ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 32.4.2)
341,880 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
154,080 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 32.4.1)
402,092 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
272,481 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 32.4.3)
628,531 ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
14,309,984 ตามมูลค่าเงินลงทุน
14,317,469 ตามมูลค่าเงินลงทุน
-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
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32.3 รายการค้า กับ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน และกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ระหว่ า งงวดหกเดื อ นสิ้ น สุ ด
วัน ที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั นี้

บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทคจํากัด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
รายได้ค่าบริ การจัดการ
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
รายได้อื่น
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
รายได้ค่าบริ การจัดการ
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
รายได้อื่น
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
ค่าบริ การงานวิจยั

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
บาท
บาท

-

-

472,404
2,580,000

471,096
2,150,000

-

-

438,750

365,625

-

-

378,433

23,349

-

-

-

60,075

-

-

6,005,779
2,820,000

801,370
2,350,000

-

-

-

400,725

-

-

-

28,039

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ดอกเบี้ยรับตัว๋ แลกเงิน
ลงทุนในตัว๋ แลกเงิน
ไถ่ถอนตัว๋ แลกเงิน
รายจ่ายค่าบริ การ

341,880
199,658,120
199,658,120
372,360
308,160

341,880
199,658,120
199,658,120
372,360
308,160

ค่าธรรมเนียมอื่น
รายจ่ายค่าบริ หารจัดการกองทุนส่ วนบุคคล

185,399
-

185,399
-

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

414,000

935,830
541,909

935,830
541,909

นโยบายการกําหนดราคา

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
430,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ข้อ 32.4.4)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
73,125 บาทต่อเดือน
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
7,605 บาทต่อเดือนและยกเลิกสัญญา
ตั้งแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นต้นไป
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาร้อยละ 5 ต่อปี
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
470,000 บาทต่อเดือน (ดูหมายเหตุ ข้อ 32.4.5)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
80,145 บาทต่อเดือน
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา 250,000 บาท
ต่อเดือน (ดูหมายเหตุขอ้ 32.4.2)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 32.4.1)
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
(ดูหมายเหตุ ข้อ 32.4.3)

2,718,547
38,135,050
52,230,513

-

2,718,547
38,135,050
52,230,513

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามมูลค่าเงินลงทุน
ตามมูลค่าเงินลงทุน

531,600

-

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
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สําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผูบ้ ริ หาร
สําคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2562) เรื่ อง “การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” มีดงั นี้
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

บาท
5,864,258
744,849
6,609,107

บาท
1,936,058
289,089
2,225,147

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562
บาท
2,681,767
372,570
3,054,337

บาท
1,130,058
221,594
1,351,652

งบการเงินรวม
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนายน
2563
2562

บาท
11,491,367
1,489,698
12,981,065

บาท
5,365,933
745,140
6,111,073

บาท
3,988,146
578,177
4,566,323

บาท
2,376,146
443,187
2,819,333

32.4 สัญญาที่สาํ คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
32.4.1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด เพื่อให้
บริ ษ ัท ดัง กล่ า วให้ บ ริ ก ารบริ ห ารจัด การสํ า หรั บ งานด้า นปฏิ บ ัติ ก าร งานด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมถึงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานสนับสนุ นด้านเทคนิ ค
งานด้านกํากับดูแลให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย งานด้านบริ หารบุคคล งานด้านธุรการทัว่ ไปและงาน
บริ หารจัดการทัว่ ไปในกิจการ สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี โดย
บริ ษ ัท จะต้อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนเดื อ นละ 150,000 บาท ต่ อ มาบริ ษ ัท ทํา สั ญ ญาเปลี่ ย นแปลง
ค่ า ตอบแทนเป็ นเดื อนละ 60,000 บาท โดยมี ผ ลตั้ง แต่ วนั ที่ 3 กรกฎาคม 2560 และบริ ษ ทั ทํา
สัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็ นเดือนละ 48,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 บริ ษทั ทําสัญญาเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนเป็ นเดือนละ 68,000 บาท โดย
มี ผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มี นาคม 2564 ให้มีผลบังคับใช้ต่อปี อีกคราวละ 1 ปี
เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิ กสัญญาให้คู่สัญญาอี กฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
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32.4.2 เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 บริ ษ ทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรั พย์ กรุ งไทย ซี มิ โก้ จํากัด สําหรั บ
การให้บริ การบทวิเคราะห์กบั ลูกค้าต่างประเทศ สัญญามีอายุ 2 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 เมษายน 2558
และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่ฝ่ายหนึ่ งบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า โดยบริ ษทั ได้รับ
ค่าบริ การเดือนละ 250,000 บาท
32.4.3 เมื่ อวันที่ 21 มี นาคม 2561 บริ ษทั ทําสัญญากับ บริ ษทั หลักทรั พย์ กรุ งไทย ซี มิโก้ จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ร่ วม โดยบริ ษทั ร่ วมจะเป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญามีอายุ 2 ปี และ
ให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่บริ ษทั ได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร บริ ษทั ต้องจ่ ายค่าตอบแทนในอัตราที่ ตกลงกันตามสั ญญาในอัตราร้ อยละ
1.00 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
32.4.4 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อินโนเทค จํากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยเพื่อให้บริ การงานด้านกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน งานด้านบริ หารความเสี่ ยง และ
งานด้านบัญชี โดยบริ ษทั จะได้รับค่าบริ การเดือนละ 430,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
32.4.5 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยเพื่อ
ให้บริ การงานด้านกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน งานด้านบริ หารความเสี่ ยง งานด้านบัญชี
และงานด้านธุ รการบริ ษทั โดยบริ ษทั จะได้รับค่าบริ การเดือนละ 470,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราว
ละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
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33. ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
ระยะยาวสําหรั บ อุ ป กรณ์ สํา นัก งานและค่ าบริ การอื่ น ซึ่ ง จะต้องจ่ า ยค่า เช่ าและค่ า บริ ก ารในอนาคต
ดังต่อไปนี้ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับอาคารและยานพาหนะ)

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
4,522
7,788
3,591
10,174
8,113
17,962

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
2563
2562
2,744
4,428
1,635
4,831
4,379
9,259

34. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุรกิจหรื อภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนและงวดหกเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงั ต่อไปนี้

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

(หน่ วย : พันบาท)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
การลงทุน
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
งบการเงินรวม
31,404
187
17,893
49,484
31,404
187
17,893
49,484
31,404
(145)
17,893
49,152
9,141
(41,507)
(2,038)
14,748
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รายได้จากภายนอก
รายได้ท้ งั สิ้ น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ภาษีเงินได้ - รายได้
ขาดทุนสุทธิ

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

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

(หน่ วย : พันบาท)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
การลงทุน
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
งบการเงินรวม
(7,161)
95
22,863
15,797
(7,161)
95
22,863
15,797
(7,161)
(7,424)
22,863
8,278
4
1,014
(16,631)
4,458
(2,877)
(หน่ วย : พันบาท)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
การลงทุน
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
งบการเงินรวม
50,700
308
34,132
85,140
50,700
308
34,132
85,140
50,700
(9,277)
34,132
75,555
10,815
(77,369)
(1,746)
7,255
(หน่ วย : พันบาท)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562
ธุรกิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจ
หลักทรัพย์
การลงทุน
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
และอื่นๆ
งบการเงินรวม
(11,804)
192
56,439
44,827
(11,804)
192
56,439
44,827
(11,804)
(13,063)
56,439
31,572
18
2,156
(40,871)
5,230
(1,895)
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สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั ต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ ของส่ วนงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
1,349,136
1,297,803

ธุรกิจหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
79,333
86,270

ธุรกิจการลงทุน
และอื่นๆ
1,038,213
1,438,388

ธุรกิจบริหาร
สิ นทรัพย์
24,288
24,260

สิ นทรัพย์
ที่ไม่ ได้ ปันส่ วน
412,753
98,469

(หน่ วย : พันบาท)
งบการเงินรวม
2,903,723
2,945,190

35. การบริหารความเสี่ ยง
35.1 การดํารงเงินกองทุนสภาพคล่อง
บริ ษทั
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กธ. 35/2560 เรื่ อง “การดํารง
เงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ” กําหนดให้บริ ษทั หลักทรั พย์ดาํ รงเงิ นกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ
เมื่อสิ้ นวันทําการใดๆ ไม่นอ้ ยกว่า 15 ล้านบาท และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า บริ ษทั ต้องดํารงเงิ นกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ
เมื่ อสิ้ นวันทําการใดๆ ไม่ น้อยกว่า 25 ล้านบาทและไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 7 ของหนี้ สิ นทั่วไปและ
ทรัพย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นประกัน เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้หยุดการประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสื อแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ให้บริ ษทั ดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ น
วันทําการใดๆ ตามที่กาํ หนดในวรรคที่หนึ่งแทน
นอกจากนี้ ตามข้อบังคับสมาชิ กของสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด (“สํานักหักบัญชี ”)
หมวด 300 “สมาชิก” เรื่ อง “คุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ” กําหนดให้สมาชิกสามัญต้องมีส่วน
ของเจ้าของไม่นอ้ ยกว่า 500 ล้านบาท สําหรับสมาชิกที่ทาํ ธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายในตลาดอนุพนั ธ์
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุทธิและส่ วนของเจ้าของตามเกณฑ์ดงั กล่าว เนื่องจากบริ ษทั ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้หยุดประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าเป็ นการชัว่ คราว (ดูหมายเหตุขอ้ 1)
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ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ประเภทการเป็ น
ที่ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดํารงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรื อทั้งสองอย่า งรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์
ที่ กธ.4/2561 เรื่ องการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจการเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุนและที่ปรึ กษา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์
ดังกล่าว
บริ ษทั ย่อย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ กน.20/2552 เรื่ อง “การดํารง
ความเพียงพอของเงิ นกองทุ นของบริ ษ ทั จัดการ” กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษ ทั
จัดการกองทุนส่ วนบุคคล ซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชี พและบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล
ซึ่งไม่ได้จดั การกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดํารงส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่า 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท
และ 10 ล้านบาท ตามลําดับ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์
ที่ ทน.42/2552 เรื่ อง “การทําประกันภัยความรับผิดของบริ ษทั จัดการและข้อกําหนดสําหรับบริ ษทั
จัดการในการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน” กํา หนดให้บ ริ ษ ทั จัดการกองทุนรวม บริ ษ ทั
จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ ย งชี พ และบริ ษ ทั จัด การกองทุน ส่ ว น
บุค คลซึ่ ง ไม่ไ ด้จดั การกองทุนสํา รองเลี้ ย งชี พ มีระดับ เตือนภัย อยู่ที่ 30 ล้านบาท 30 ล้านบาท
และ 15 ล้านบาท ตามลําดับ ในกรณี ที่บ ริ ษ ทั ไม่ส ามารถดํา รงเงินกองทุนในระดับ เตือนภัย ได้
ตามที่กาํ หนด บริ ษ ทั จะต้อ งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมทั้งแผนปรับปรุ งเพื่อให้มีส่วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยดังกล่าว
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กธ. 3/2561 เรื่ องการดํารงเงิ นกองทุน
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่วยลงทุน และการ
เป็ นผูจ้ ัดการเงิ นทุ นสั ญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่ งมี ผลใช้บ ังคับในวันที่ 1 เมษายน 2561 ประกาศ
ดังกล่าวกําหนดให้ บริ ษทั ย่อยจะต้องดํารงเงินกองทุนสามส่ วนคือ
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1. ส่ วนของเงินกองทุนขั้นต้น ต้องดํารงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ต่าํ กว่า 20 ล้านบาท
2. ส่ วนของเงิ นกองทุ นส่ วนเพิ่ม เพื่ อรองรั บความต่อเนื่ องของธุ รกิ จ ต้องดํารงเงิ นกองทุ น
สภาพคล่องไม่ต่าํ กว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ
3 เดือนต่อปี
3. ส่ วนของเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงาน ต้องไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละ 0.01 ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์สิ น สุ ท ธิ หรื อ สามารถใช้มู ล ค่ า จากวงเงิ น คุ ้ม ครองตาม
กรมธรรม์
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2563 บริ ษ ทั ย่อยสามารถดํารงเงิ นกองทุ นข้างต้นเป็ นไป ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่ องมือทางการเงินนับจาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีดงั นี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น
รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น
รวม

เมื่อ
ทวงถาม

-

496

ภายใน
1 ปี
-

496
-

เมื่อ
ทวงถาม
416
416
-

319
319

-

-

-

99
99

-

-

-

ภายใน
1 ปี
-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
ไม่มี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กําหนด

603
603
148
148

-

3
3

-

-

-

-

ลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ
-

301
301

-

รวม
496
39
620
1,155

39
39

-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
ไม่มี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กําหนด
-

(หน่ วย : ล้านบาท)

99
99
(หน่ วย : ล้านบาท)

ลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ
-

194
194

-

43
43

-

รวม
416
43
800
1,259
148
148
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สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ ืม
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น
รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ ืม
รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น
รวม

35.2

เมื่อ
ทวงถาม

-

258

ภายใน
1 ปี
-

258
-

เมื่อ
ทวงถาม

-

290

290
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
ไม่มี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กําหนด

297
19
316

-

-

-

299
299

-

-

-

ภายใน
1 ปี
-

-

(หน่ วย : ล้านบาท)

ลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ
-

301

-

301

-

583
19
602

-

498
498

-

-

-

-

258
39
598
19
914

39

39
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
ไม่มี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กําหนด
-

รวม

(หน่ วย : ล้านบาท)

ลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ
-

194

299
299

43

-

194

43
-

รวม
290
43
777
19
1,129
498
498

ความเสี่ ยงที่สาํ คัญของเครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการซื้อขายเครื่ องมือ
ทางการเงินประเภทตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการ
เก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
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35.2.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือ ความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลง
ไป เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ ย ในตลาด ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ ผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

(หน่ วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน

376
-

รวม

376

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสัญญา
หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่า
มากกว่า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้อยคุณภาพ

-

319

-

-

-

319

-

-

ไม่มี
ดอกเบีย้

-

120
39
39

รวม

301

496
39
620

421

1,155

-

-

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น

-

-

99

-

-

-

-

99

รวม

-

-

99

-

-

-

-

99

0.10 – 1.10
1.45 – 12.00

-

3.50
(หน่ วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน

369
-

รวม

369

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสัญญา
หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่า
มากกว่า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้อยคุณภาพ

-

603

-

603

3

-

3

-

ไม่มี
ดอกเบีย้

-

47
43
43

รวม

194

416
43
800

241

1,259

-

-

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น

-

-

148

-

-

-

-

148

รวม

-

-

148

-

-

-

-

148

0.375 - 1.20
-

1.60 – 9.00

-

3.50
(หน่ วย : ล้านบาท)

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว

เมื่อ
ทวงถาม

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ ืม

163
-

-

รวม

163

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสัญญา
หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่า
มากกว่า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้อยคุณภาพ
297
19

-

-

-

316

-

-

-

-

-

-

299
299

ไม่มี
ดอกเบีย้

-

95
39

39

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

301
-

258
39
598
19

396

914

-

-

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

299
299

0.10 – 1.10
-

6.75 – 12.00
5.00

-

3.50
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สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ ืม

รวม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น
รวม

อัตราดอกเบีย้
ลอยตัว
258

เมื่อ
ทวงถาม

-

อัตราดอกเบีย้ (ร้ อยละ)
อัตราลอยตัว อัตราคงที่

รวม

583
19

-

-

602

-

-

-

-

498

-

-

-

-

498

-

-

498

-

-

-

-

498

258

-

ไม่มี
ดอกเบีย้

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุ ทธิ
ระยะเวลาคงเหลือก่อนครบกําหนดของสัญญา
หรื อก่อนกําหนดอัตราใหม่
น้ อยกว่า
มากกว่า
ลูกหนี้
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
ด้อยคุณภาพ

43
43

32
194
-

290
43
777
19

226

1,129

0.375 – 1.20
-

6.35 - 9.00
5.00

-

3.50

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินเฉลี่ยของบริ ษทั สําหรับเครื่ องมือ
ทางการเงินชนิดที่มีดอกเบี้ยแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

เครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น

(หน่ วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ดอกเบีย้ รับ/จ่ าย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลี่ย (ร้ อยละ)
341,964,827
610,009,178
19,000,000

839,764
15,352,695
139,689

0.49
5.03
1.47

108,333,333

1,937,590

3.58
(หน่ วย : บาท)

เครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ดอกเบีย้ รับ/จ่ าย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลี่ย (ร้ อยละ)
449,457,357
487,149,380
22,636,837

2,276,170
25,468,761
356,437

0.51
5.23
1.57

248,333,333

8,900,053

3.58
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(หน่ วย : บาท)

เครื่ องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้กยู้ ืม
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ดอกเบีย้ รับ/จ่ าย
อัตราผลตอบแทน
ถัวเฉลี่ย (ร้ อยละ)
217,048,161
544,293,402
19,000,000

736,862
15,352,695
472,404

0.68
5.64
5.00

433,333,333

7,943,369

3.67
(หน่ วย : บาท)

เครื่ องมือทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย
ดอกเบีย้ รับ/จ่ าย
อัตราผลตอบแทน
ถั่วเฉลี่ย (ร้ อยละ)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้กยู้ ืม

214,713,239
233,936,787
35,027,397

1,443,233
23,335,529
1,750,666

0.67
9.98
5.00

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น

277,500,000

9,602,922

3.46

35.2.2 ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับความเสี ยหายอันสื บ
เนื่ องมาจากการที่คู่สัญญาของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่
ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงินได้ สิ นทรัพย์ทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้มี
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวมากและมูลค่าสู งสุ ดของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญชี ของ
เครื่ องมือทางการเงินหักด้วยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
35.2.3 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ย งด้า นอัต ราแลกเปลี่ ย น คื อ ความเสี่ ย งที่ มู ล ค่ า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษ ัท อาจจะได้รั บ ผลกระทบจากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ซึ่ ง เกิ ด จาก
สิ นทรัพย์ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศในส่ วนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง
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บริ ษ ทั มี ยอดคงเหลื อของสิ นทรั พย์เป็ นสกุลเงิ นต่างประเทศ ณ วันที่ 30 มิ ถุนายน 2563
ซึ่ งบริ ษัท มิ ไ ด้ ใ ช้ ต ราสารอนุ พ ัน ธ์ ท างการเงิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต รา
แลกเปลี่ยนดังนี้
สินทรัพย์

สกุลเงิน

จํานวนเงิน
(หน่ วย : พัน)

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

กีบ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา

อัตราแลกเปลี่ยน
(บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

8,325,774

0.003402

293

30.6238

35.2.4 ความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาด
บริ ษ ัท มี ค วามเสี่ ย งด้า นสภาวะตลาดที่ เ กิ ด จากความผัน ผวนของราคาหลัก ทรั พ ย์
ซึ่ งอาจจะมี ผลทําให้มูลค่าเงิ นลงทุนของบริ ษทั ลดลงอย่างมี นัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัท ได้มี ก ารจั ด การความเสี่ ย งด้ า นสภาวะตลาดให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้
โดยกํา หนดให้มี ห น่ ว ยงานในการติ ด ตามและควบคุ ม ความเสี่ ย งให้ เ ป็ นไปตามที่
นโยบายของบริ ษทั กําหนดไว้
35.2.5 มูลค่ายุติธรรม
ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่า
ยุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ จึงไม่จาํ เป็ นต้องบ่งชี้ถึง
จํานวนเงินซึ่ งเกิดขึ้นจริ งในตลาดแลกเปลี่ยนในปั จจุบนั การใช้ขอ้ สมมติฐานทางการตลาด
และ/หรื อวิธีการประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อมูลค่ายุติธรรม
ที่ประมาณขึ้นบริ ษทั ใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงิน
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35.2.5.1 รายการสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
รายการสิ นทรั พย์ทางการเงิ นหรื อหนี้ สินทางการเงิ นบางรายการของบริ ษ ทั
และบริ ษ ทั ย่อยมี การวัดมูลค่าด้วยมูลค่ ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานโดยตารางต่อไปนี้ แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินดังกล่าว
สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนที่ไม่วางเป็ นประกัน
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน

งบการเงินรวม
ลําดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรม
31 ธันวาคม
2562

มูลค่ายุติธรรม
30 มิถุนายน
2563

(หน่ วย : บาท)
เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

84,874,510

14,148,784

1

46,528,331

46,007,412

2

296,961,074

583,802,331

2

21,679,584

-

2

3,351,914

3,195,550

2

147,738,954

133,401,107

1

ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ วันสิ้ นทําการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
บัตรเงินฝาก

19,046,042

19,000,000

2

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

98,553,093

148,349,296

2

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน

หุ้นสามัญ
ตราสารหนี้ – ตัว๋ แลกเงิน

หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้ – หุ้นกูเ้ อกชน

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ณ สิ้นวันทําการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานและราคาทุน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value)
ณ สิ้ นวันทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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สินทรัพย์ทางการเงิน/
หนี้สินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนที่ไม่วางเป็ นประกัน
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หลักทรัพย์จดทะเบียน

หุ้นสามัญ
ตราสารหนี้ – ตัว๋ แลกเงิน

หน่วยลงทุน
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
หลักทรัพย์จดทะเบียน

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ลําดับชั้นมูลค่า
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม
ยุติธรรม
2563
2562

84,874,510

14,148,784

1

46,528,331

46,007,412

2

296,961,074

583,802,331

2

21,679,584

-

2

(หน่ วย : บาท)
เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้ อมูลที่ใช้
ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

ราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ณ สิ้ นวันทําการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานและราคาทุน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value)
ณ สิ้นวันทําการสุ ดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน

147,738,954

133,401,107

1

ราคาเสนอซื้อหลังสุ ด ณ วันสิ้นทําการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

298,553,093

498,349,296

2

ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด
ในอนาคตประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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35.2.5.2 เครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและลําดับชั้นมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน สรุ ปได้ดงั นี้
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563: ไม่มี
(หน่ วย : บาท)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลําดับชั้นมูลค่ า
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลที่ใช้ ในการวัดมูลค่ ายุติธรรม
บาท
บาท
415,755,834

415,755,834

3

19,000,000

19,000,000

3

46,007,412

46,007,412

3

148,349,296

148,349,296

3

289,709,185

289,709,185

3

เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุ้นทุน
เงินให้กยู้ ืม

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ

46,007,412
19,000,000

46,007,412
19,000,000

3
3

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ

148,349,296

148,349,296

3

350,000,000

350,000,000

3

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
หลักทรัพย์หุ้นทุน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมอื่น
ตัว๋ แลกเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินกูย้ ืม

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะได้รับ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ที่ลงทุน

มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดสุ ทธิ
ที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระ
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลําดับชั้นมูลค่ า
เทคนิคการประเมินมูลค่ า
มูลค่ าตามบัญชี มูลค่ ายุติธรรม
ยุติธรรม
และข้ อมูลที่ใช้ ในการวัดมูลค่ ายุติธรรม
บาท
บาท
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36. การโอนธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิจและลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทบัญชี มาร์ จ้ินให้แก่
บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ กรุ ง ไทย ซี มิ โ ก้ จํา กั ด ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ร่ ว มของบริ ษัท ตามแผนร่ ว มลงทุ น กั บ
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุ รกิจหลักทรัพย์ร่วมกัน โดยบริ ษทั ได้รับค่าตอบแทน
สําหรับการโอนธุ รกิจรวมเป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท เมื่อสิ้ นสุ ดปี 2554 บริ ษทั รับรู ้ค่าตอบแทนสําหรับ
การโอนธุ รกิ จครบทั้ง 500 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ร่ วมสามารถทํากําไรก่ อนหักดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อม
ราคาและค่าตัดจําหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
บริ ษ ัท รั บ รู ้ ก ํา ไรจากการโอนธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ร่ ว มในงบการเงิ นรวมตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้ นของ
บุคคลภายนอกในบริ ษทั ร่ วม โดยส่ วนที่เหลือแสดงเป็ น “กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้”
ทั้งนี้ บริ ษทั จะรับรู ้ “กําไรจากการโอนธุ รกิ จให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้” ดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อบริ ษทั
มีสัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง และเมื่อบริ ษทั ร่ วมคํานวณค่าเสื่ อมราคาหรื อมีการขายสิ นทรัพย์
ที่รับโอนจากบริ ษทั ออกไปให้กบั บุคคลภายนอก
สําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริ ษทั รับรู ้กาํ ไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
เพิ่มเติมเป็ นจํานวนเงิน 0.02 ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิ ถุ นายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กําไรจากการโอนธุ รกิ จให้แก่ บริ ษ ทั ร่ วมรอรั บรู ้
คงเหลือเป็ นจํานวนเงิน 148.20 ล้านบาท
37. คดีฟ้องร้ อง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 บุคคลภายนอกฟ้องร้องคดีต่อบริ ษทั เป็ นจําเลยร่ วมกับบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ งในมูล
ละเมิดจากการให้บริ การทางการเงินประเภทหนึ่ง
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บุคคลภายนอกจํานวนเจ็ดรายฟ้องร้องคดีต่อบริ ษทั เป็ นจําเลยร่ วมกับ
บริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ งและบุคคลภายนอกรายหนึ่ งในมูลละเมิ ดจากการให้บริ การทางการเงินประเภท
เดียวกันกับคดีขา้ งต้น
ปั จจุ บ ันทั้งสองคดี อยู่ระหว่ างการพิ จารณาของศาลชั้นต้น ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารและทนายความของบริ ษ ัท
พิจารณาแล้วเห็นว่า บริ ษทั มีหลักฐานที่จะหักล้างข้อกล่าวหาได้ท้งั สองคดี
และต่อมา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 บุคคลภายนอกจํานวนเจ็ดรายข้างต้นได้ฟ้องร้องบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วม
ข้างต้นเป็ นจําเลยร่ วมกับบุคคลอื่นๆ รวมทั้งสิ้ น 30 รายในความผิดทางอาญา ซึ่ งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอน
การไต่สวนมูลฟ้อง
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38. การอนุมัติให้ ออกงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั
เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2563

