
 
 

 

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไปและกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก้ จ  ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภำพเป็นบริษทัมหำชน จ ำกดั ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือ
วนัท่ี 8 สิงหำคม 2537 และไดเ้ขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) 
เม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม 2538 และมีท่ีอยู่จดทะเบียนท่ี ชั้น 18 เลขท่ี 287 อำคำรลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม 
บำงรัก กรุงเทพฯ 10500  

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพยโ์ดยไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจกำรเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ 
2. กำรคำ้หลกัทรัพย ์ 
3. กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรลงทุน  
4. กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์ 
5. กำรซ้ือขำยหลกัทรัพยผ์ำ่นระบบอินเตอร์เนต  
6. ธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
7.  ธุรกิจกำรยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมำร์จ้ินให้แก่บริษทั
หลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตำมแผนร่วมลงทุนกบัธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 
ในกำรพฒันำธุรกิจหลักทรัพย์ร่วมกันและบริษทัได้หยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำเป็นกำรชั่วครำว ตั้ งแต่วนัท่ี 1 พฤษภำคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2554 ตำมหนังสืออนุมัติของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.701/2552 ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บอนุญำตให้
ขยำยระยะเวลำหยุดประกอบธุรกิจหลักทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษำยน 2556 
ตำมหนังสืออนุมติัของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กลต.ธ.474/2554 
ลงวนัท่ี 4 เมษำยน 2554 ต่อมำบริษทัไดย้ืน่ขอรับควำมเห็นชอบระบบงำนกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุนตำมใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยู่แล้วต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยบริษทัไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุนตำมหนังสือท่ี กลต. บธ. 994/2556 ลงวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 โดยเร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 เป็นตน้ไป 
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นอกจำกน้ีเม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2560 บริษทัไดรั้บอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำเร่ิมประกอบธุรกิจนำยหนำ้ซ้ือ
ขำยหลกัทรัพย ์ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ตำมหนงัสืออนุมติัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ท่ี บสช.0004/2560 

และเม่ือวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดรั้บอนุญำตให้ขยำยระยะเวลำเร่ิมประกอบธุรกิจนำยหนำ้ซ้ือขำย
หลักทรัพย์ ไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ตำมหนังสืออนุมติัของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ท่ี บสช.0002/2561 

ในปัจจุบนัธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นกำรประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรลงทุนและอำจมีกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
ท่ีไม่เป็นกำรแข่งขนักบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั 

บริษทัมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1.  บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั ประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยไดรั้บอนุญำตให้
ประกอบธุรกิจประเภทกำรจดักำรกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

2.  บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั ประกอบกิจกำรในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงค์หลกั
เพื่อประกอบธุรกิจประเภทรับซ้ือ รับโอน และรับจำ้งบริหำร สินทรัพยด์้อยคุณภำพของสถำบนั
กำรเงิน หรือ สินทรัพย์ของสถำบันกำรเงินท่ีถูกระงับกำรด ำเนินกิจกำร เลิก หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญำตประกอบกำรธนำคำรพำณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนถึง
หลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้นเพื่อน ำไปบริหำรพฒันำหรือจ ำหน่ำยจ่ำยโอนต่อไป 

3. บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ  ำกดั ประกอบกิจกำรในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อประกอบ
ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั อนัได้แก่กำรเป็นนำยหน้ำและผูค้ำ้สินทรัพยดิ์จิทลั และกำรเป็นผูใ้ห้บริกำร
ระบบเสนอขำยโทเคนดิจิทลั เม่ือไดรั้บอนุญำตจำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีขำดทุนสุทธิ 12.26 ลำ้นบำท ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 บริษทัย่อยมีขำดทุนสะสม 184.95 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
บริษทัย่อยสำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนสภำพคล่องไดต้ำมเกณฑ์ท่ี คณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด ปัจจุบนับริษทัย่อยอยู ่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยเ์พื่อกลบัมำประกอบธุรกิจจดักำรกองทุนต่อไป 
(ดูหมำยเหตุขอ้ 34.1) 
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2. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน 
2.1 บริษทัจดัท ำบญัชีเป็นเงินบำทและจดัท ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทยตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินและวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 บริษทัจดัท ำงบกำรเงินน้ีตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย โดยก ำหนดรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับท่ี 1 
(ปรับปรุง 2561) เร่ือง “กำรน ำเสนองบกำรเงิน” และวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีท่ีรับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย และตำม ประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
(“ก .ล .ต.”) ท่ี  สธ. 22/2559 ลงว ันท่ี  2 มิ ถุนำยน 2559 เร่ือง “แบบงบกำรเงินส ำหรับบริษัท
หลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)” ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 เป็นตน้ไป 

2.3 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
(ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จ  ำกัด 

(มหำชน) และบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

(ข) บริษทัน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทั                     
มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

(ค) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยมีรอบระยะเวลำบญัชีและใช้นโยบำยกำรบญัชี                    
ท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

(ง)  ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดั
ออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

(จ) ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมงบกำรเงินรวม 

    จดัตั้งข้ึนใน  อตัรำร้อยละ  อตัรำร้อยละของสินทรัพย ์  อตัรำร้อยละของรำยได้ 
ช่ือบริษทั  ลกัษณะธุรกิจ  ประเทศ  ของกำรถือหุ้น  ท่ีรวมอยูใ่นสินทรัพย ์  ท่ีรวมอยูใ่นรำยไดร้วม 

      ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ส ำหรับงวดหกเดือน 
      30  31  30  31  ส้ินสุดวนัท่ี 
      มิถุนำยน  ธนัวำคม  มิถุนำยน  ธนัวำคม  30 มิถุนำยน 

      2562  2561  2562  2561  2562  2561 
      ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร  จดักำรกองทุน  ไทย  100  100  2  3  2  (3) 
กองทุนอินโนเทค จ ำกดั                 

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ รับซ้ือ รับโอนและรับจำ้ง  ไทย  100  100  1  1  -  - 
ลุมพินี จ  ำกดั  บริหำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ               

  ของสถำบนักำรเงิน               
บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ  ำกดั  สินทรัพยดิ์จิทลั  ไทย  100  100  16  1  1  - 
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2.4 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
บริษทัจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อกำรรำยงำน และกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินส ำหรับรอบ
บญัชีปัจจุบนั 

ในระหวำ่งงวด บริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชี  
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินกลุ่มของบริษทั 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
สภำวิชำชีพบญัชีได้ออกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว และ 
จะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 
เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

มำตรฐำนกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชี  
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 



 
- 5 - 

 

 

มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจัดประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business 
Model) หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลักกำรเก่ียวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง 
รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำน้ีจะน ำมำ
แทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ก ำหนดหลักกำรส ำหรับกำรระบุสัญญำเช่ำและวิธี
ปฏิบติัในงบกำรเงินทั้งทำงดำ้นผูเ้ช่ำและผูใ้หเ้ช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีน ำมำแทนมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ี
เก่ียวขอ้งกนักบัเร่ืองสัญญำเช่ำเม่ือมีผลบงัคบัใช ้แก่ มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำ
เช่ำ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 15 เร่ือง สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีให้แก่ผูเ้ช่ำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำม
รูปแบบกฎหมำย และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง กำรประเมิน
วำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 

ส ำหรับกำรบญัชีทำงดำ้นผูเ้ช่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่ง
เป็นสำระส ำคญั โดยยกเลิกกำรแยกประเภทระหวำ่งสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงิน
ภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบั 17 และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้รำยกำรสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลส ำหรับสัญญำเช่ำทั้งหมด ยกเวน้สัญญำเช่ำ
ระยะสั้ นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงินโดยใชห้ลกักำร
เดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 

ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำเร่ิมถือปฏิบติักบั 
งบกำรเงินของกลุ่มบริษัทเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมีผลบังคบัใช้ โดย
ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำองคป์ระกอบของงบกำรเงิน ยกเวน้ตำมท่ีได้
เปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี  
4.1 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

4.1.1 รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 
ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 กลุ่มบริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี
เก่ียวกบักำรรับรู้รำยไดท่ี้เปล่ียนหลกักำรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ท ำให้นโยบำยกำรบญัชีส ำหรับกำรรับรู้ค่ำธรรมเนียม
และบริกำรส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 แตกต่ำงกนั ดงัน้ี 

ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
ค่ำธรรมเนียมและกำรบริกำร 
ค่ำธรรมเนียมกำรบริกำรจดักำรกองทุน 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมบริกำรจดักำรจะรับรู้ตลอดช่วงเวลำใดเวลำหน่ึงท่ีบริษทัไดบ้ริหำร
จดักำร โดยคิดในอตัรำร้อยละของมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้น
สัญญำ 

ค่ำธรรมเนียมจำกกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน 
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนเป็นรำยไดจ้ำกกำรเป็นตวัแทนสนบัสนุนกำรขำย
หรือรับ ซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวประกอบด้วย
ค่ำธรรมเนียมกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนซ่ึงรับรู้ ณ เวลำใดเวลำหน่ึงเม่ือบริกำรเสร็จส้ิน และ
ค่ำตอบแทนหลงัจำกรับเป็นลูกคำ้ (Retaining fee) รับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีใหบ้ริกำร 

ค่ำธรรมเนียมผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้
รำยได้ค่ำธรรมเนียมผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้จะรับรู้ตลอดช่วงเวลำใดเวลำหน่ึงท่ีบริษทัได้เป็น
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละรับรู้ตำมอตัรำท่ีตกลงไวใ้นสัญญำกบัลูกคำ้ 



 
- 7 - 

 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรคือค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรซ่ึงคิดเป็นอตัรำร้อยละของ
มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน
ของแต่ละกองทุนและรับรู้ไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.1.2 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยถื์อเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

4.1.3 ดอกเบ้ียและเงินปันผลจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
ดอกเบ้ียจำกเงินลงทุนถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง เงินปันผลจำกเงินลงทุนถือเป็น
รำยไดเ้ม่ือมีกำรประกำศจ่ำย 

4.1.4 ค่ำใชจ่้ำย  
ค่ำใชจ่้ำยบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.2 ดอกเบ้ียเงินกูย้มื 
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.3 กำรรับรู้และตดับญัชีสินทรัพยข์องลูกคำ้ 
บริษทับนัทึกเงินท่ีลูกคำ้วำงไวก้บับริษทั เพื่อกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยใ์นระบบเครดิตบำลำนซ์เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัเพื่อกำรควบคุมภำยใน
ของบริษทัและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัไดต้ดัรำยกำรดงักล่ำวออกทั้งดำ้นสินทรัพย์
และหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพำะสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นของบริษทัเท่ำนั้น 

4.4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรกระแสรำยวนั เงินฝำก
ธนำคำรออมทรัพย ์เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยุไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ และไม่มีภำระผูกพนั 
ตัว๋เงินประเภทเผื่อเรียก และตัว๋เงินท่ีมีวนัถึงก ำหนดภำยใน 3 เดือน หรือน้อยกว่ำนับจำกวนัท่ีได้มำ 
ซ่ึงเป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 
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4.5 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี และตรำสำรทุน 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม บริษัทบันทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของ
หลกัทรัพยเ์ป็นรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขำยทั้งท่ีถือไวเ้ป็นเงินลงทุนชัว่ครำวและระยะยำวแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม 
บริษทับนัทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำของหลกัทรัพยด์งักล่ำวในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ 
จนกระทัง่จ  ำหน่ำยหลกัทรัพยจึ์งบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำนั้นในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระใน 1 ปี และท่ีจะถือไวจ้นครบก ำหนด แสดงมูลค่ำ
ตำมวธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

กำรตดัจ ำหน่ำยบญัชีส่วนเกิน/ส่วนต ่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหน้ีใช้อตัรำดอกเบ้ียแทจ้ริงซ่ึงจ ำนวนท่ี   
ตดัจ ำหน่ำยน้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัรำยไดด้อกเบ้ียรับ 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงตำม
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ค ำนวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก และ
บนัทึกอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

กำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย และเงินลงทุนทัว่ไป
จะบนัทึกไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ เม่ือรำคำตำมบญัชีสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลังสุด 
ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของงวดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วย
ลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณ
โดยใชอ้ตัรำผลตอบแทนเสนอซ้ือล่ำสุดของสมำคมตรำสำรหน้ีไทย 

4.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมวิธีรำคำทุนสุทธิ
จำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 
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4.7 ลูกหน้ีและเจำ้หน้ีส ำนกัหกับญัชี 
ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจำ้หน้ีท่ีเกิดจำกกำรช ำระรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพยผ์่ำนส ำนกัหักบญัชีของ
ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยใ์นแต่ละวนั รวมถึงเงินท่ีน ำไปวำงเป็นประกนักบัส ำนกัหกับญัชีแสดงเป็น
ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีหรือเจำ้หน้ีส ำนักหักบญัชี ซ่ึงเป็นไปตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ สธ. 22/2559 ลงวนัท่ี 2 มิถุนำยน 2559 เร่ือง “แบบงบกำรเงินส ำหรับ
บริษทัหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 2)”  

4.8 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพย์
และสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ดว้ยเงินสด ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์และลูกหน้ีอ่ืน ลูกหน้ี
ซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ดว้ยเงินสดเป็นบญัชีท่ีลูกหน้ีจะตอ้งช ำระรำคำค่ำซ้ือหลกัทรัพย์
ให้บริษทัภำยใน 2 วนัท ำกำรและช ำระรำคำค่ำซ้ือสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ให้บริษทัภำยใน 1 วนัท ำกำรนบัจำก
วนัท่ีสั่งซ้ือหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยเ์ป็นบญัชีท่ีลูกหน้ี
สำมำรถกูย้ืมเงินเพื่อซ้ือหลกัทรัพยไ์ดโ้ดยตอ้งวำงหลกัประกนักำรช ำระหน้ีในอตัรำท่ีไม่ต ่ำกว่ำอตัรำ
ท่ีตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด ลูกหน้ีอ่ืนรวมลูกหน้ีซ้ือหลักทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ดว้ยเงินสดท่ีไม่สำมำรถช ำระเงินไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดและลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวำ่งประนอมหน้ี
หรือผอ่นช ำระ 

บริษทัถือปฏิบติัในกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำโดยกำรประเมินฐำนะลูกหน้ีแต่ละรำยและลูกหน้ีโดยรวม ประกอบกับกำรพิจำรณำ 
ตำมกฎเกณฑ์ตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์
ท่ี กธ. 33/2543 และ กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 25 สิงหำคม 2543 และวนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2544 ตำมล ำดบั 
ซ่ึงกำรประเมินน้ีรวมถึงกำรพิจำรณำควำมเส่ียงและมูลค่ำของหลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้ำประกนั  

บริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกำส
ท่ีลูกหน้ีจะช ำระเงินต้นและดอกเบ้ียคืนไม่ครบจ ำนวน บริษัทตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยกำร
ประเมินฐำนะของลูกหน้ีแต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเส่ียงในกำรเรียกช ำระและมูลค่ำของหลกัทรัพย์
ท่ีใชค้  ้ำประกนั และตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเม่ือหน้ีนั้นมีหลกัประกนัไม่เพียงพอ และ/หรือมีโอกำสท่ีจะ
ไดรั้บช ำระคืนไม่ครบ ทั้งน้ีบริษทัถือพื้นฐำนกำรจดัชั้นหน้ีและกำรตั้งส ำรองตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนด
โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ก) มูลหน้ีจดัชั้นสูญ หมำยถึง 
1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีไดติ้ดตำมทวงถำมจนถึงท่ีสุดแลว้ แต่ไม่ไดรั้บกำรช ำระหน้ี และบริษทั

ไดด้ ำเนินกำรจ ำหน่ำยหน้ีสูญจำกบญัชีลูกหน้ีตำมกฎหมำยภำษีอำกรแลว้ 
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2) มูลหน้ีท่ีบริษทัไดท้  ำสัญญำปลดหน้ีให ้

ข) มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหน้ีเฉพำะส่วนท่ีสูงเกินกวำ่หลกัประกนัของลูกหน้ีท่ีเขำ้ลกัษณะ
ดงัน้ี  
1) ลูกหน้ีทัว่ไป ลูกหน้ีสถำบนักำรเงินท่ีมีปัญหำ และลูกหน้ีอ่ืนท่ีมีหลกัประกนัต ่ำกวำ่มูลหน้ี 

2) ลูกหน้ีผอ่นช ำระรำยท่ีมีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินทุกสำมเดือน ซ่ึงคำ้งช ำระเงินตน้หรือดอกเบ้ีย
ตั้งแต่สำมเดือนข้ึนไป 

3) ลูกหน้ีผอ่นช ำระรำยท่ีมีงวดกำรช ำระเงินเกินกวำ่ทุกสำมเดือน เวน้แต่มีหลกัฐำนท่ีชดัเจน
และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บช ำระหน้ีทั้งหมด 

ค) มูลหน้ีจดัชั้นต ่ำกวำ่มำตรฐำน หมำยถึง มูลหน้ีส่วนท่ีไม่สูงเกินกวำ่หลกัประกนัของลูกหน้ี 
ท่ีเขำ้ลกัษณะตำม ข) 

ทั้งน้ีบริษทัตดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีจดัชั้นสูญออกจำกบญัชีทนัทีท่ีพบรำยกำรลูกหน้ีจดัชั้นสูญดงักล่ำว 
และตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละหน่ึงร้อยของมูลหน้ีจดัชั้นสงสัยทั้งจ  ำนวน 

4.9 ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยใชว้ิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใชง้ำนโดยประมำณของ
สินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 5  ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 5  ปี 
ยำนพำหนะ 5  ปี 

กำรดอ้ยค่ำ 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัจะประเมินวำ่มีขอ้บ่งช้ีท่ีท ำให้สินทรัพยอ์ำจเกิดกำรดอ้ยค่ำ
หรือไม่ หำกบริษทัพบว่ำมีข้อบ่งช้ีดังกล่ำว บริษัทจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพยน์ั้น หำกมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้
รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีเม่ือเกิดข้ึน 

รำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยกำรเปรียบเทียบ
จำกส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัรำคำตำมบญัชี และจะรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
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4.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ทรำบไดแ้น่นอนแสดงตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  

ค่ำตดัจ ำหน่ำยบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมระยะเวลำ
ตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ดงัน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์        5  ปี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนประกอบด้วยค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
รอตดัจ่ำยและโทเคนดิจิทลั บริษทัจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเป็นประจ ำทุกปีและ
เม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นอำจดอ้ยค่ำ และตั้งค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

4.11 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย 
สินทรัพยจ์ดัเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำย เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่มำจำกกำรขำย
มิใช่มำจำกกำรใช้สินทรัพยน์ั้นต่อไป และสินทรัพยด์งักล่ำวจะตอ้งมีไวเ้พื่อขำยในทนัทีในสภำพ
ปัจจุบนั 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยประกอบด้วยอสังหำริมทรัพย์ ซ่ึงแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำยุติธรรม 
หกัตน้ทุนในกำรขำยแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขำยรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีกำร
จ ำหน่ำย 

4.12 เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้เป็นภำระของบริษทัจำกกำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
และธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ีมีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจำ้หน้ีลูกคำ้ท่ีซ้ือขำย
หลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด  
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4.13 สัญญำเช่ำระยะยำว 
4.13.1 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 

สัญญำเช่ำซ่ึงควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพยย์งัคงอยู่
กับผูใ้ห้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำดังกล่ำวจึงรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตำมอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.13.2 สัญญำเช่ำกำรเงิน 
สัญญำเช่ำซ่ึงบริษัทได้รับโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนส่วนใหญ่ของกำรเป็นเจ้ำของ
สินทรัพยย์กเวน้กรรมสิทธ์ิทำงกฎหมำยถือเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน บริษทับนัทึกสินทรัพย์
ที่เช่ำในมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำพร้อมกบัภำระหน้ีสินที่จะตอ้งจ่ำย 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพย์ท่ี เช่ำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมสัญญำเช่ำ ดอกเบ้ียหรือ
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดระยะเวลำของสัญญำ 
ดอกเบ้ียหรือค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำเส่ือมรำคำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ 

4.14 ผลประโยชน์ของพนกังำน 
4.14.1 กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีก ำหนดไว ้
สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย 
และมีกำรบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสะสมเขำ้กองทุนจำก
พนักงำนและเงินสมทบจำกบริษทัและบริษทัย่อย เงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น 
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4.14.2 ผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน 
บริษัทและบริษัทย่อยจดัให้มีผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำนเพื่อจ่ำยให้แก่
พนกังำนตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนและระเบียบกำรเกษียณอำยพุนกังำนของบริษทั 
โดยค ำนวณผลประโยชน์ของพนกังำนดงักล่ำวจำกขอ้สมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit 
Method) ซ่ึงเป็นกำรประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคำด
วำ่จะตอ้งจ่ำยในอนำคต โดยค ำนวณบนพื้นฐำนของขอ้สมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนกังำน อตัรำกำรลำออก อตัรำมรณะ อำยุงำนและปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัรำ
คิดลดท่ีใช้ในกำรค ำนวณภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำนอำ้งอิงจำก
อตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำล ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรจะ
รับรู้เป็นรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเกิดรำยกำร ทั้งน้ี ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังำนจะบนัทึกในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ เพื่อกระจำยตน้ทุนดงักล่ำวตลอดระยะเวลำของกำรจำ้งงำน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ขโครงกำรจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไร
ขำดทุนเม่ือกำรแกไ้ขโครงกำรมีผลบงัคบัใช ้

4.14.3 กำรลำพกัร้อนประจ ำปีท่ียงัไดรั้บค่ำตอบแทน 
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ตน้ทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน
ในรูปกำรลำพกัร้อนประจ ำปีที่ยงัไดรั้บค่ำตอบแทนที่สะสมได ้เมื่อพนกังำนให้บริกำร
ซ่ึงก่อให้เกิดกำรเพิ่มข้ึนของสิทธิกำรลำงำนท่ียงัไดรั้บค่ำตอบแทนในอนำคต โดยวดัมูลค่ำ
ของตน้ทุนดงักล่ำวตำมจ ำนวนซ่ึงบริษทัและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยเพิ่มเน่ืองจำกมีสิทธิท่ี
พนกังำนยงัไม่ไดใ้ชส้ะสมอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

4.15 ประมำณกำรหน้ีสิน 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินในงบกำรเงิน เม่ือสำมำรถประมำณมูลค่ำหน้ีสินนั้น 
ได้อย่ำงน่ำเช่ือถือและเป็นภำระผูกพนัในปัจจุบัน ซ่ึงมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีจะท ำให้บริษัท
สูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อบริษทัและบริษทัยอ่ยเพื่อจ่ำยช ำระภำระผกูพนัดงักล่ำว 
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4.16 ภำษีเงินได ้
ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
4.16.1 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั 

ภำษีเงินไดปั้จจุบนั คือ จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้คำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของ
ภำครัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

4.16.2 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งมูลค่ำทำงบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินกบัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใช้ในกำรค ำนวณ
ก ำไรทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี
ส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวทุกรำยกำร และรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับ  
ผลแตกต่ำงชั่วครำวเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำก ำไรทำงภำษีจะมีจ ำนวนเพียงพอ 
ท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวนั้นมำใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีกำรทบทวนมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ี
ในรำยงำน สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือก ำไรทำงภำษีท่ีจะ
น ำมำใช้ประโยชน์ลดลง กำรกลับรำยกำรจะท ำเม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ 
บริษทัและบริษทัย่อยมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี
บำงส่วนหรือทั้งหมดมำใช้ประโยชน์ได้ ทั้งน้ีบริษทัและบริษทัย่อยไม่ไดรั้บรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับรำยกำรค่ำควำมนิยม 

บริษทัและบริษทัย่อยค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีด้วย
อตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือใน
งวดท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระหน้ีสินภำษี โดยใช้อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคำดได้
ค่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน 

รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัจะหกักลบกนัไดเ้ม่ือบริษทัและ
บริษทัย่อยมีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรน ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวมำหักกลบกนั
และบริษทัและบริษทัย่อยตั้งใจจะช ำระหน้ีสินดงักล่ำวด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับ
ช ำระสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในเวลำเดียวกนัและทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
และหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนกำรจดัเก็บภำษีเดียวกนั 

บริษัทและบริษัทย่อยแสดงรำยกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้หรือรำยได้ภำษีเงินได ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรหรือขำดทุนไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ รำยกำรภำษีเงินไดใ้น
งวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกโดยตรงไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของเจำ้ของ ถำ้ภำษีเงินไดท่ี้เกิดข้ึนนั้นเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไป
ยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่ำงงวด 
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4.17 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับงวดดว้ยจ ำนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกท่ีออกในระหวำ่งงวด 

ทั้งน้ี ในระหวำ่งงวด บริษทัไม่มีตรำสำรท่ีอำจเปล่ียนเป็นหุ้นสำมญัเพื่อค ำนวณก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น
ปรับลด 

4.18 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศจะถูกแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร และแปลงค่ำสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ให้เป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำรก ำไร
และขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเม่ือมีกำรช ำระเงินหรือท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินดงักล่ำวไดบ้นัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

4.19 กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ 
เงินสด ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์และเงินลงทุน ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชีเฉพำะส ำหรับรำยกำรแต่ละรำยกำร
ไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.20 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัหมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั 
หรืออยู่ภำยใต้ควำมควบคุมของบริษทัไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุม
เดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีท ำหน้ำท่ีถือหุ้น และบริษทัย่อย ตลอดจนกิจกำรท่ีเป็นบริษทั
ยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและ
บุคคลซ่ึงผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม และมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ต่อบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทั รวมทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบั
บุคคลดงักล่ำว และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่ำนั้น  

ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษทัแต่ละรำยกำร 
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำสำระทำงเศรษฐกิจของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
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4.21 กำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำร 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรของบริษทัตอ้ง
อำศัยดุลยพินิจหลำยประกำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบัญชี กำรประมำณกำร และกำรตั้ ง             
ขอ้สมมติฐำน ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพย ์หน้ีสิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งกำรแสดงรำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำยของงวดบญัชี ถึงแมว้ำ่กำรประมำณกำรของผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำอยำ่งสมเหตุสมผลภำยใต้
เหตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น  

4.22 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำท่ีจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพย ์หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ี
เกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ไม่ว่ำรำคำนั้นจะสำมำรถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมำณมำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำร
สินทรัพยห์รือหน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง กลุ่มบริษทัพิจำรณำถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลำดจะน ำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดรำคำของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ี
วดัมูลค่ำ โดยกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมน้ีใช้ตำมเกณฑ์
ตำมท่ีกล่ำว 

นอกจำกน้ี กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมได้จดัล ำดับชั้ นเป็นระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบ่ง
ตำมล ำดับขั้นของข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ และตำมล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูลท่ีใช้วดัมูลค่ำ
ยติุธรรม ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

- ระดับท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำด (ไม่ต้องปรับปรุง) ท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับ
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพย์
นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัท่ี 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  
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5. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินสด เงินฝำกระยะสั้น และตัว๋เงินระยะสั้น        
   ท่ีมีอำยไุม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ 262,778,212  364,718,370  84,429,410  300,308,119 
หกั  เงินฝำกในนำมบริษทัเพื่อลูกคำ้ * (12,357,507)  (12,273,050)  (12,158,182)  (12,267,733) 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 250,420,705  352,445,320  72,271,228  288,040,386 

(*  ตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เงินฝำกในนำมบริษทัเพ่ือลูกคำ้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีเงินฝำกสถำบนักำรเงินในนำมบริษทั              
เพื่อลูกคำ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมจ ำนวน  12.36 ล้ำนบำท และ 12.27 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และ                  
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 12.16 ลำ้นบำท และ 12.27 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงบริษทั
ตอ้งส่งคืนเม่ือลูกคำ้ทวงถำม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ลูกคำ้ธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์ยงัมียอดเงินลงทุนคงเหลือ
จ ำนวน 430 บญัชี และ 439 บญัชี ตำมล ำดบั ท่ีโอนไปยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั (ดูหมำยเหตุขอ้ 35) 
ยงัไม่ได้น ำส่งสัญญำเปิดบญัชีซ้ือขำยหลักทรัพยใ์ห้แก่บริษทัหลักทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จ  ำกัด โดยลูกค้ำ
ดงักล่ำวมีเงินฝำกเพื่อซ้ือขำยหลกัทรัพยจ์  ำนวน 4.33 ลำ้นบำท และ 4.44 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และหุ้นมูลค่ำ 
124.42 ลำ้นบำท และ 122.17 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อย่ำงไรก็ตำม เม่ือลูกคำ้ดงักล่ำวได้น ำส่งสัญญำเปิด
บญัชีซ้ือขำยหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั แลว้ บริษทัจะโอนทรัพยสิ์นของลูกคำ้     
รำยท่ีน ำส่งสัญญำกลบัไปฝำกยงับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดัต่อไป  
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6. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ 
บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและ 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

ลูกหน้ีอ่ืน    
ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินคดี 52,548,314  62,605,839 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 52,548,314  62,605,839 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (ดูหมำยเหตุขอ้ 7) (52,548,314)  (62,605,839) 
รวม -  - 

บริษทัได้จดัชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์เขำ้เกณฑ์กำรจดัชั้นตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เร่ืองกำรจัดท ำบัญชีเก่ียวกับลูกหน้ีด้อยคุณภำพของบริษัท
หลกัทรัพยท่ี์ กธ. 33/2543 ลงวนัท่ี 25 สิงหำคม 2543 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมตำมหนงัสือท่ี กธ. 5/2544 ลงวนัท่ี 
15 กุมภำพนัธ์ 2544 ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 

 ลูกหน้ีธุรกิจ  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัย  มูลค่ำลูกหน้ีธุรกิจ  ลูกหน้ีธุรกิจ  ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัย  มูลค่ำลูกหน้ีธุรกิจ 
 หลักทรัพย์  จะสูญท่ีตั้ง  หลักทรัพย์และ  หลักทรัพย์  จะสูญท่ีตั้ง  หลักทรัพย์และ 
 และดอกเบี้ยค้ำงรับ  โดยบริษัท  ดอกเบี้ยค้ำงรับ - สุทธิ  และดอกเบี้ยค้ำงรับ  โดยบริษัท  ดอกเบี้ยค้ำงรับ - สุทธิ 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
มูลหน้ีจดัชั้นปกติ -  -  -  -  -  - 
มูลหน้ีจดัชั้นต ่ำกวำ่            
มำตรฐำน -  -  -  -  -  - 

มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 52,548,314  (52,548,314)  -  62,605,839  (62,605,839)  - 

รวม 52,548,314  (52,548,314)  -  62,605,839  (62,605,839)  - 
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มูลหน้ีจดัชั้นต ่ำกวำ่มำตรฐำน และมูลหน้ีจดัชั้นสงสัย (ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละดอกเบ้ียคำ้งรับ) แยกตำม
อำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

มำกกวำ่ 3 ปี ข้ึนไป 52,548,314  62,605,839 
รวม 52,548,314  62,605,839 

7. ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561 
 บำท  บำท 

ยอดตน้งวด 62,605,839  62,654,566 
โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ (10,057,525)  (48,727) 
ยอดปลำยงวด (ดูหมำยเหตุขอ้ 6) 52,548,314  62,605,839 
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8. เงินลงทุน 
8.1 บริษทัมีเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน แยกตำมประเภทเงินลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 รำคำทุน/  มูลค่ำ  รำคำทุน/  มูลค่ำ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม  รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้        
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 131,193,053  108,537,769  129,776,771  105,247,574 
หลกัทรัพยห์น่วยลงทุน 301,601,191  301,743,956  380,512  382,629 
ตรำสำรหน้ี - หุน้กูภ้ำคเอกชน 3,195,550  3,195,550  -  - 
ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 317,817,541  219,187,553  334,176,059  236,112,869 

รวม 753,807,335  632,664,828  464,333,342  341,743,072 
หกั ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ (16,142,507)  -  (17,590,270)  - 
หกั ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (105,000,000)  -  (105,000,000)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้ 632,664,828  632,664,828  341,743,072  341,743,072 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย        
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 203,392,570  202,501,422  199,809,914  176,569,011 
หกั ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ (891,148)  -  (23,240,903)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย  202,501,422  202,501,422  176,569,011  176,569,011 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด        
เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 23,360,460  23,360,460  23,289,155  23,289,155 

รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 23,360,460  23,360,460  23,289,155  23,289,155 
เงินลงทุนทัว่ไป        
หุน้สำมญั 51,196,323  45,335,333  198,396,323  193,178,152 
หุน้บุริมสิทธิ 125,000  125,000  125,000  125,000 

รวม 51,321,323  45,460,333  198,521,323  193,303,152 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (5,860,990)  -  (5,218,171)  - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป 45,460,333  45,460,333  193,303,152  193,303,152 
รวมเงินลงทุน 903,987,043  903,987,043  734,904,390  734,904,390 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 รำคำทุน/  มูลค่ำ  รำคำทุน/  มูลค่ำ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม  รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้        
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 131,193,053  108,537,769  129,776,771  105,247,574 
หลกัทรัพยห์น่วยลงทุน 1,601,191  1,605,643  380,512  382,629 
ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 201,817,541  208,022,101  217,935,584  224,872,394 

รวม 334,611,785  318,165,513  348,092,867  330,502,597 
หกั ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ (16,446,272)  -  (17,590,270)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้  318,165,513  318,165,513  330,502,597  330,502,597 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขำย        
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 203,392,570  202,501,422  199,809,914  176,569,011 
หกั ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ (891,148)  -  (23,240,903)  - 

รวมหลกัทรัพยเ์ผื่อขำย  202,501,422  202,501,422  176,569,011  176,569,011 
เงินลงทุนทัว่ไป        
หุน้สำมญั 51,196,323  45,335,333  198,396,323  193,178,152 
หุน้บุริมสิทธิ 125,000  125,000  125,000  125,000 

รวม 51,321,323  45,460,333  198,521,323  193,303,152 
หกั  ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (5,860,990)  -  (5,218,171)  - 

รวมเงินลงทุนทัว่ไป 45,460,333  45,460,333  193,303,152  193,303,152 
รวมเงินลงทุน 566,127,268  566,127,268  700,374,760  700,374,760 

เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2561 บริษัทได้โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนของหลักทรัพย์หน่ึงจำกหลักทรัพย  ์
เพื่อคำ้เป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขำย เน่ืองจำกบริษทัเปล่ียนนโยบำยกำรลงทุนเป็นกำรถือไวร้ะยะยำวซ่ึงกำรโอน
เปล่ียนประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวท ำให้เกิดขำดทุนจำกกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนดงักล่ำวจ ำนวน 
123.12 ลำ้นบำท 
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8.2 เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบนักำรเงินตำมอำยคุงเหลือของสัญญำมีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 23,360,460  -  -  23,360,460 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 23,360,460  -  -  23,360,460 

 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 ไม่เกนิ 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 23,289,155  -  -  23,289,155 
รวมเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 23,289,155  -  -  23,289,155 

(เงินฝำกสถำบนักำรเงินในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561: ไม่มี) 

8.3 ก ำไร (ขำดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนท่ีรับรู้ในส่วนของเจำ้ของ 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  

 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ยอดยกมำตน้งวด (12,873,149)  3,540,197  (12,873,149)  3,540,197 
เปล่ียนแปลงระหวำ่งงวด        

- จำกกำรปรับปรุงภำษีเงินได้        
  รอกำรตดับญัชี 16,928,544  4,103,336  16,928,544  4,103,336 

- จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุน (3,385,709)  (20,516,682)  (3,385,709)  (20,516,682) 
ยอดคงเหลือปลำยงวด 669,686  (12,873,149)  669,686  (12,873,149) 

8.4 บริษทัมีเงินลงทุนทัว่ไปในบริษทัท่ีมีปัญหำเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 

 รำคำทุน/  มูลค่ำ  ค่ำเผ่ือ  รำคำทุน/  มูลค่ำ  ค่ำเผ่ือ 
 รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม  กำรด้อยค่ำ  รำคำตำมบัญชี  ยุตธิรรม  กำรด้อยค่ำ 
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
หุน้สำมญั 7,808  1,036  6,772  7,808  962  6,846 
 7,808  1,036  6,772  7,808  962  6,846 
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9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทัย่อยแห่ง
หน่ึงจ ำนวน 19 ล้ำนบำทและบริษทัมีดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำนวน 815,068 บำทและ 343,973 บำท ตำมล ำดบั 
โดยเงินกูย้ืมดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี และไม่มีหลกัประกนั เงินกูย้ืมดงักล่ำวจะครบก ำหนด
ช ำระในวนัท่ี 16 กรกฎำคม 2562 จ  ำนวน 9 ล้ำนบำทและในวนัท่ี 24 กนัยำยน 2562 จ  ำนวน 10 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

ต่อมำบริษทัได้แก้ไขสัญญำกู ้ยืมเงินจ ำนวน 9 ล้ำนบำท โดยขยำยวนัครบก ำหนดช ำระเงินกู้ยืมจำก
วนัท่ี 16 กรกฎำคม 2562 ไปเป็นวนัท่ี 24 กนัยำยน 2562 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจ ำกดัตำมกฎหมำยไทยและประกอบกิจกำร
ในประเทศไทย ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนช ำระแล้ว สิทธิกำรออกเสียง วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

 ธุรกิจ หลักทรัพย์ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  ที่ลงทุน 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
   2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561 
   ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท  

บริษัทร่วม              
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสำมญั 2,137.8 2,137.8 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,276.5  1,306.6 
บริษทั เซนติเมนทลั  น ำเขำ้ ส่งออก             
(ประเทศไทย) จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยปลีก             

 และส่งน ้ำหอมและ             
 เคร่ืองส ำอำง หุ้นสำมญั 40.0 40.0 34.50 34.50 13.8  13.8  4.8  6.8 
บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ำกดั ธุรกิจดำ้นสุขภำพ             
 ดำ้นธุรกิจโยคะ             
 สตูดิโอ             
 อำหำรและโรงแรม หุ้นสำมญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  190.1  189.8 
       1,475.7  1,475.7  1,471.4 1 1,503.2 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ช่ือบริษัท ประเภท ประเภท ทุนช ำระแล้ว สิทธิกำรออกเสียง วธีิรำคำทุน  วธีิส่วนได้เสีย 

 ธุรกิจ หลักทรัพย์ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
  ที่ลงทุน 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
   2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561 
   ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ร้อยละ ร้อยละ ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท   ล้ำนบำท  

บริษัทย่อย              
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร ให้บริกำรจดักำร             
   กองทุน อินโนเทค จ ำกดั กองทุนรวม             

 กองทุนส่วนบุคคล             
 และกองทุนส ำรอง             
 เล้ียงชีพ หุ้นสำมญั 225.4 205.4 100.00 100.00 275.8  255.8  43.3  55.5 

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ รับซ้ือ รับโอน             
    ลุมพินี จ ำกดั และรับจำ้งบริหำร             
 สินทรัพยด์อ้ย             
 คุณภำพของ             
 สถำบนักำรเงิน หุ้นสำมญั       25.0       25.0 100.00 100.00 25.0  25.0  24.2  24.2 
บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ ำกดั สินทรัพยดิ์จิทลั หุ้นสำมญั 475.0 25.0 100.00 100.00 475.0  25.0  459.7  23.8 
หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ       (232.6)  (220.3)            -  - 

       543.2  85.5  527.2  103.5 
บริษัทร่วม              
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสำมญั 2,137.8 2,137.8 49.71 49.71 1,244.1  1,244.1  1,276.5  1,306.6 
บริษทั เซนติเมนทลั น ำเขำ้ ส่งออก             
(ประเทศไทย) จ ำกดั จดัจ ำหน่ำยปลีก             

 และส่งน ้ำหอมและ             
 เคร่ืองส ำอำง หุ้นสำมญั 40.0 40.0 34.50 34.50 13.8  13.8  4.8  6.8 
บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ำกดั ธุรกิจดำ้นสุขภำพ             
 ดำ้นธุรกิจโยคะ             
 สตูดิโอ             
 อำหำรและโรงแรม หุ้นสำมญั 60.0 60.0 30.00 30.00 217.8  217.8  190.1  189.8 
       1,475.7  1,475.7  1,471.4  1,503.2 

       2,018.9  1,561.2  1,998.6  1,606.7 
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สรุปขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมตำมงบกำรเงินท่ีคูณตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นแลว้มีดงัต่อไปน้ี 

 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนำยน 2562  31 ธันวำคม 2561 
 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
 บริษทัหลกัทรัพย์  อ่ืนๆ  รวม  บริษทัหลกัทรัพย์   อ่ืนๆ  รวม 

 เคที ซีมิโก้ จ ำกดั      เคที ซีมิโก้ จ ำกดั     
สินทรัพยร์วม 3,252.9  154.6  3,407.5  3,311.4  146.2  3,457.6 
หน้ีสินรวม (2,143.0)  (116.3)  (2,259.3)  (2,171.4)  (105.7)  (2,277.1) 
สินทรัพยสุ์ทธิ 1,109.9  38.3  1,148.2  1,140.0  40.5  1,180.5 

 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562  วนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 
 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
 บริษทัหลกัทรัพย์  อ่ืนๆ  รวม  บริษทัหลกัทรัพย์   อ่ืนๆ  รวม 

 เคที ซีมิโก้ จ ำกดั      เคที ซีมิโก้ จ ำกดั     
รำยไดร้วม 124.3  44.0  168.3  179.0  39.5  218.5 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (7.2)  (0.3)  (7.5)  10.0  (6.8)  3.2 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน            
สุทธิส ำหรับงวด (7.6)  -  (7.6)  3.0  -  3.0 

 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562  วนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 
 ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 
 บริษทัหลกัทรัพย์  อ่ืนๆ  รวม  บริษทัหลกัทรัพย์   อ่ืนๆ  รวม 

 เคที ซีมิโก้ จ ำกดั      เคที ซีมิโก้ จ ำกดั     
รำยไดร้วม 254.1  88.4  342.5  367.2  78.7  445.9 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (11.8)  (1.7)  (13.5)  17.3  (16.3)  1.0 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน            
สุทธิส ำหรับงวด (18.3)  -  (18.3)  (6.0)  -  (6.0) 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ  ำกดั 

เมื่อวนัที่ 17 มกรำคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรลงทุนมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสำมญับริษทั 
เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม มูลค่ำเงินลงทุน 13.80 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย
หุ้นสำมญัจ ำนวน 138,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 100 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 46 
ของทุนช ำระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่ำว 

ต่อมำเมื่อวนัที่ 14 กนัยำยน 2561 ท่ีประชุมวิสำมัญผูถื้อหุ้นของบริษัทร่วมมีมติอนุมติัเพิ่มทุนจด
ทะเบียนหุ้นสำมญัอีกจ ำนวน 100,000 หุ้น จำกหุ้นสำมญัเดิมจ ำนวน 300,000 หุ้นเป็นหุ้นสำมญัใหม่
จ  ำนวน 400,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100.00 บำท โดยท่ีบริษทัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำว 
ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษทัลดลงจำกเดิมร้อยละ 46.00 เป็นร้อยละ 34.50 ของทุนช ำระแลว้
ของบริษทัร่วมดงักล่ำว 
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บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ำกดั 

เมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรลงทุนมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสำมญั
บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม มูลค่ำเงินลงทุน 217.80 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย                   
หุ้นสำมญัจ ำนวน 1,800,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 10 บำท คิดเป็นสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 30 ของ
ทุนช ำระแลว้ของบริษทัร่วมดงักล่ำว 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั 
ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย มีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ ำนวน 80.00 ล้ำนบำทจำกทุน                      
จดทะเบียนเดิมจ ำนวน 125.40 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 205.40 ลำ้นบำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 
บำท เพื่อจ ำหน่ำยให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมในรำคำหุ้นละ 10.35 บำท หรือคิดเป็นมูลค่ำ 82.80 ลำ้นบำท เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ในเร่ืองกำรด ำรงควำมเพียงพอ
ของเงินกองทุน และเม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 บริษทัได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำวจ ำนวน 
82.80 ลำ้นบำท ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบัส ำนกังำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัแลว้
เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 

เม่ือวนัท่ี 11 ธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั 
มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั อีกจ ำนวน 20.00 ลำ้น
บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 205.40 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 225.40 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำท เพื่อจ ำหน่ำยให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมใน
รำคำตำมมูลค่ำ เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ในเร่ือง
กำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุน โดยบริษทัยอ่ยไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้เมื่อวนัท่ี 
19 ธันวำคม 2561 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนท่ีออกและช ำระแล้วกับส ำนักงำน
ทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2562 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั มีทุนช ำระแลว้ 225.40 ลำ้นบำท 
ประกอบดว้ยหุ้นสำมญั 22,540,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10.00 บำทและวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
มีทุนช ำระแลว้ 205.40 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญั 20,540,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ10.00 บำท 
อย่ำงไรก็ตำม ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน
ช ำระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ย มีทุนช ำระแลว้ 25.00 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุ้นสำมญั 2,500,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ
10.00 บำท ทั้ งน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน
ช ำระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ  ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 24 สิงหำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัมีมติให้บริษทัลงทุนในหุ้นสำมญับริษทั เอสอี 
ดิจิทัล จ  ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย มูลค่ำเงินลงทุน 25.00 ล้ำนบำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2562  
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสอี ดิจิทลั จ  ำกดั มีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั เอสอี 
ดิจิทัล จ  ำกัด อีกจ ำนวน 450.00 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 25.00 ล้ำนบำท เป็นทุน 
จดทะเบียน 475.00 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 4,750,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
100.00 บำท เพื่อจ ำหน่ำยให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมในรำคำตำมมูลค่ำที่ตรำไว ้เพื่อใชใ้นกำรประกอบธุรกิจ 
โดยบริษทัย่อยไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 28 มีนำคม 2562 และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน
จดทะเบียน และทุนท่ีออกและช ำระแลว้กบัส ำนกังำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2562 

ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ  ำกดั มีทุนช ำระแล้ว 475.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วย 
หุ้นสำมญั 4,750,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100.00 บำทและวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทั เอสอี 
ดิจิทลั จ  ำกัด มีทุนช ำระแล้ว 25.00 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญั 250,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 
100.00 บำท โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ของ 
ทุนช ำระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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11.  ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 

 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม      30 มิถุนำยน 
 2562      2562 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
รำคำทุน        

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 7,803,814  1,309,440  (70,620)  9,042,634 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำระหวำ่งท ำ -  1,802,498  -  1,802,498 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 7,945,069  1,321,146  -  9,266,215 
ยำนพำหนะ 7,378,000  -  -  7,378,000 

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

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (7,363,058)  (304,587)  41,681  (7,625,964) 
อุปกรณ์ส ำนกังำน (6,997,839)  (328,086)  -  (7,325,925) 
ยำนพำหนะ (2,019,582)  (731,735)  -  (2,751,317) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (16,380,479)  (1,364,408)  41,681  (17,703,206) 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์  6,746,404      9,786,141 

 

 

 งบกำรเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 

 1 มกรำคม      30 มิถุนำยน 

 2561      2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 7,769,017  -  -  7,769,017 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 12,572,286  128,951  -  12,701,237 
ยำนพำหนะ 7,428,000  1,888,000  (1,938,000)  7,378,000 

รวมรำคำทุน 27,769,303  2,016,951  (1,938,000)  27,848,254 

        ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (6,414,725)  (503,962)  -  (6,918,687) 
อุปกรณ์ส ำนกังำน (11,401,930)  (460,657)  -  (11,862,587) 
ยำนพำหนะ (1,478,430)  (734,962)  937,674  (1,275,718) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (19,295,085)  (1,699,581)  937,674  (20,056,992) 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์  8,474,218      7,791,262 

        ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน       
2562       1,364,408 

2561       1,699,581 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 

 1 มกรำคม      30 มิถุนำยน 

 2562      2562 

 บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 4,937,027  1,156,960  -  6,093,987 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 2,260,707  258,691  -  2,519,398 
ยำนพำหนะ 7,378,000  -  -  7,378,000 

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

        ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (4,544,477)  (290,379)  -  (4,834,856) 
อุปกรณ์ส ำนกังำน (1,913,807)  (101,254)  -  (2,015,061) 
ยำนพำหนะ (2,019,582)  (731,735)  -  (2,751,317) 

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

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์  6,097,868      6,390,151 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  ลดลง  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 

 1 มกรำคม      30 มิถุนำยน 

 2561      2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 4,863,935  -  -  4,863,935 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 2,014,515  128,951  -  2,143,466 
ยำนพำหนะ 7,428,000  1,888,000  (1,938,000)  7,378,000 

รวมรำคำทุน 14,306,450  2,016,951  (1,938,000)  14,385,401 

        ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (3,589,077)  (479,301)  -  (4,068,378) 
อุปกรณ์ส ำนกังำน (1,764,035)  (65,897)  -  (1,829,932) 
ยำนพำหนะ (1,478,430)  (734,962)  937,674  (1,275,718) 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (6,831,542)  (1,280,160)  937,674  (7,174,028) 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์  7,474,908      7,211,373 

        ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน       
2562       1,123,368 

2561       1,280,160 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน  2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ในงบกำรเงินรวม บริษัทและบริษัทย่อยมี                   
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ รำคำทุน
ก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน 13.71 ลำ้นบำท และ 9.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ ว ันท่ี  30 มิถุนำยน  2562 และวนัท่ี  31 ธันวำคม 2561 บริษัทมี                        
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ รำคำทุนก่อนหัก                    
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวจ ำนวน 6.42 ลำ้นบำท และ 1.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 งบกำรเงินรวม 
 อำยกุำรให้  ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึ้น  รำยจ่ำย  ตัดจ ำหน่ำย/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน์  ณ วันท่ี    ตัดบัญชี  โอนออก  ณ วันท่ี 
   1 มกรำคม        30 มิถุนำยน 
   2562        2562 
   บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตดัจ่ำย            

ประเภทจดักำรกองทุนรวม ไม่ทรำบแน่นอน*  803,836  -  -  -  803,836 
ประเภทกำรประกอบธุรกิจ            

สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ไม่ทรำบแน่นอน*  3,320,548  -  -  -  3,320,548 
ประเภทกำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทรำบแน่นอน*  464,109  -  -  -  464,109 
ประเภทกำรบริหำรสินทรัพย ์ ไม่ทรำบแน่นอน*  100,000  -  -  -  100,000 

โทเคนดิจิทลั ไม่ทรำบแน่นอน**  66,200,000  -  -  -  66,200,000 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี  151,507  243,622  (43,122)  -  352,007 
รวม   71,040,000  243,622  (43,122)  -  71,240,500 

 
 งบกำรเงินรวม 
 อำยกุำรให้  ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึ้น  รำยจ่ำย  ตัดจ ำหน่ำย/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน์  ณ วันท่ี    ตัดบัญชี  โอนออก  ณ วันท่ี 
   1 มกรำคม        30 มิถุนำยน 
   2561        2561 
   บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตดัจ่ำย            

ประเภทจดักำรกองทุนรวม ไม่ทรำบแน่นอน*  803,836  -  -  -  803,836 
ประเภทกำรประกอบธุรกิจ            

สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ไม่ทรำบแน่นอน*  3,320,548  -  -  -  3,320,548 
ประเภทกำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล ไม่ทรำบแน่นอน*  464,109  -  -  -  464,109 
ประเภทกำรบริหำรสินทรัพย ์ ไม่ทรำบแน่นอน*  100,000  -  -  -  100,000 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี  104,231  -  (24,340)  -  79,891 
รวม   4,792,724  -  (24,340)  -  4,768,384 
           
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน             

2562           43,122 
2561           24,340 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำยกุำรให้ ยอดยกมำ  เพิม่ขึ้น  รำยจ่ำย  ตัดจ ำหน่ำย/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน์ ณ วันท่ี    ตัดบัญชี  โอนออก  ณ วันท่ี 

  1 มกรำคม        30 มิถุนำยน 
  2562        2562 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตดัจ่ำย           
ประเภทกำรประกอบธุรกิจ           

สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ไม่ทรำบแน่นอน* 3,320,548  -  -  -  3,320,548 
โทเคนดิจิทลั ไม่ทรำบแน่นอน** 66,200,000  -  -  -  66,200,000 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 1  37,236  (1,408)  -  35,829 
รวม  69,520,549  37,236  (1,408)  -  69,556,377 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อำยกุำรให้ ยอดยกมำ  เพิม่ขึ้น  รำยจ่ำย  ตัดจ ำหน่ำย/  ยอดคงเหลือ 
 ประโยชน์ ณ วันท่ี    ตัดบัญชี  โอนออก  ณ วันท่ี 

  1 มกรำคม        30 มิถุนำยน 
  2561        2561 
  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตดัจ่ำย           
ประเภทกำรประกอบธุรกิจ           

สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ไม่ทรำบแน่นอน* 3,320,548  -  -  -  3,320,548 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 1  -  -  -  1 
รวม  3,320,549  -  -  -  3,320,549 

           
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน            

2562          1,408 
2561          - 

* ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตรอตดัจ่ำยมีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่นอนเน่ืองจำกใบอนุญำตดังกล่ำวไม่มีวนัหมดอำยุ และบริษทัและบริษทัย่อยคำดว่ำ
ใบอนุญำตดงักล่ำวจะก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดสุทธิแก่บริษทัและบริษทัยอ่ยอยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

** โทเคนดิจิทลั มีอำยุกำรใหป้ระโยชนไ์ม่ทรำบแน่นอน และบริษทัและบริษทัย่อยคำดวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวจะก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดสุทธิแก่บริษทัและบริษทั
ยอ่ยอยำ่งไม่มีส้ินสุด 

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 บริษทัไดซ้ื้อโทเคนดิจิทลัซ่ึงออกและเสนอขำยโดยบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ จ ำนวนเงิน 2 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐหรือ 66.20 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัคำดวำ่จะไดรั้บส่วนแบ่ง
ผลตอบแทนจำกผลประกอบกำรของสินทรัพยภ์ำยใตก้ำรบริหำรของผูอ้อกโทเคนดิจิทลันั้น 

วนัท่ี  30 มิ ถุนำยน   2562 และวนัท่ี  31 ธันวำคม 2561 ในงบกำรเงินรวม บริษัทและบริษัทย่อยมี
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดับญัชีหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ โดยรำคำทุนก่อนหักค่ำตดั
จ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ  ำนวน 7.64 ลำ้นบำทและ 7.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ส ำหรับ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน  2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีคอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ซ่ึงตดับญัชีหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่โดยรำคำทุนก่อนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่ำวมีจ ำนวน 0.02 ลำ้นบำท  
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13. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่   ณ วนัที่  
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 199,304  199,304  199,304  199,304 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 49,157,287   46,576,128  49,157,287   46,576,128 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเพ่ือคำ้ 4,931,520  4,966,206  4,931,520  4,966,206 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย -  3,218,287  -  3,218,287 
สินทรัพยอ่ื์น 10,357  10,357  10,357  10,357 
ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอกำรรับรู้ 22,718,163  22,721,673  -  - 
 77,016,631  77,691,955  54,298,468  54,970,282 

        
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเพ่ือคำ้ 7,645,185  10,331,927  7,645,185  10,331,927 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผ่ือขำย 167,422  -  167,422  - 

ตดัจ ำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 664,110  664,110  664,110  664,110 
 8,476,717  10,996,037  8,476,717  10,996,037 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  68,539,914  66,695,918  45,821,751  43,974,245 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งงวด มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่ รำยกำรทีรั่บรู้ รำยกำรทีรั่บรู้ ณ วนัที ่
 1 มกรำคม ในก ำไรหรือขำดทุน ในก ำไรขำดทุน 30 มถุินำยน 
 2562 (ดูหมำยเหตุข้อ 30) เบ็ดเสร็จอ่ืน 2562 
 บำท บำท บำท บำท 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 199,304  -  -  199,304 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 46,576,128  2,581,159  -  49,157,287 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อคำ้  4,966,206   (34,686)  -  4,931,520 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย  3,218,287  -  (3,218,287)  - 
สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -  -  10,357 
ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอกำรรับรู้  22,721,673  (3,510)  -  22,718,163 

 77,691,955  2,542,963  (3,218,287)  77,016,631 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อคำ้  10,331,927  (2,686,742)  -  7,645,185 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย -  -  167,422  167,422 

ตดัจ ำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 664,110  -  -  664,110 
 10,996,037  (2,686,742)  167,422  8,476,717 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  66,695,918  5,229,705  (3,385,709)  68,539,914 
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 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที ่  รำยกำรทีรั่บรู้  รำยกำรทีรั่บรู้  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  ในก ำไรหรือขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน  30 มถุินำยน 
 2561  (ดูหมำยเหตุข้อ 30)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 205,960  (1,331)  -  204,629 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 56,328,606  (11,060,611)  -  45,267,995 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อคำ้ 6,304,700  14,969,304  -  21,274,004 
สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -  -  10,357 
ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 22,733,222  (5,643)  -  22,727,579 

 85,582,845  3,901,719  -  89,484,564 
        
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อคำ้ 36,474,937  (660,334)  -  35,814,603 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 885,049  -  236,169  1,121,218 
ตดัจ ำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 664,110  -  -  664,110 
 38,024,096  (660,334)  236,169  37,599,931 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  47,558,749  4,562,053  (236,169)  51,884,633 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที ่  รำยกำรทีรั่บรู้  รำยกำรทีรั่บรู้  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  ในก ำไรหรือขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน  30 มถุินำยน 
 2562  (ดูหมำยเหตุข้อ 30)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2562 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 199,304  -  -  199,304 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 46,576,128  2,581,159   -  49,157,287 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อคำ้ 4,966,206  (34,686)  -  4,931,520 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 3,218,287  -  (3,218,287)  - 
สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -  -  10,357 

 54,970,282  2,546,473  (3,218,287)  54,298,468 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อคำ้ 10,331,927  (2,686,742)  -  7,645,185 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย -  -  167,422  167,422 
ตดัจ ำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 664,110  -  -  664,110 
 10,996,037  (2,686,742)  167,422  8,476,717 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  43,974,245  5,233,215  (3,385,709)  45,821,751 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  รำยกำรทีรั่บรู้  รำยกำรทีรั่บรู้  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  ในก ำไรหรือขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน  30 มถุินำยน 
 2561  (ดูหมำยเหตุข้อ 30)  เบ็ดเสร็จอ่ืน  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 205,960  (1,331)  -  204,629 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 56,328,606  (11,060,611)  -  45,267,995 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อคำ้ 6,304,700  14,969,304  -  21,274,004 
สินทรัพยอ่ื์น 10,357  -  -  10,357 

 62,849,623  3,907,362  -  66,756,985 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อคำ้ 36,474,937  (660,334)  -  35,814,603 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย 885,049  -  236,169  1,121,218 
ตดัจ ำหน่ำยใบอนุญำตประกอบธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 664,110  -  -  664,110 
 38,024,096  (660,334)  236,169  37,599,931 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  24,825,527  4,567,696  (236,169)  29,157,054 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีขำดทุนสะสมทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  ำนวน 
106.60 ล้ำนบำท และ 170.10 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ท่ีคำดว่ำจะไม่สำมำรถน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวมำใช้ซ่ึงจะ
หมดอำยภุำยใน 5 ปี 
 

14. สินทรัพย์อ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม   30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 32,800  75,569  57  72,868 
เงินปันผลคำ้งรับ 1,773,251  38,304  1,773,251  38,304 
ค่ำประกนัภยัจ่ำยล่วงหนำ้ 850,064  134,900  447,799  134,900 
ค่ำบ ำรุงรักษำจ่ำยล่วงหนำ้ 617,814  87,019    -  - 
ค่ำธรรมเนียมตลำดหลกัทรัพยจ่์ำยล่วงหนำ้ 191,785  109,389  191,785  109,389 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้อ่ืน 823,434  152,230  426,014  137,480 
เงินมดัจ ำอ่ืน 3,740,286  944,035  1,094,204  596,550 
ภำษีเงินไดร้อรับคืน 11,870,536  12,232,216  2,830,393  2,617,954 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำธรรมเนียมศำลของกองทุน        
ท่ีบริหำรโดยบริษทัยอ่ย 15,111,086  14,279,980  -  - 

ค่ำหุน้สำมญัเพ่ิมทุนบริษทัยอ่ยจ่ำยล่วงหนำ้ -  -  -  20,000,000 
ลูกหน้ีอ่ืน 15,825,182  8,722,734  15,849,025  8,722,734 
อ่ืนๆ 1,549,442  335,058  332,093  332,092 
รวม 52,385,680  37,111,434  22,944,621  32,762,271 
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15. เงินกู้ยืมอ่ืน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินกูย้มือ่ืนดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 
  ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ีจ่ะครบก ำหนดช ำระ 
 อตัรำดอกเบีย้ ภำยใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ) ต่อปี บำท  บำท  บำท  บำท 

เงนิกู้ยืมอ่ืน           
ตัว๋แลกเงิน 3.90 - 4.00 129,879,390  -  -  129,879,390 
รวมเงินกูย้มือ่ืน   129,879,390  -  -  129,879,390 

 

  งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
  ระยะเวลำคงเหลือของหนีท้ีจ่ะครบก ำหนดช ำระ 
 อตัรำดอกเบีย้ ภำยใน 1 ปี  1 - 5 ปี  มำกกว่ำ 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละ) ต่อปี บำท  บำท  บำท  บำท 

เงนิกู้ยืมอ่ืน           
ตัว๋แลกเงิน 4.00 528,062,334  -  -  528,062,334 
รวมเงินกูย้มือ่ืน   528,062,334  -  -  528,062,334 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมอ่ืนส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561                  
มีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนำยน  30 มิถุนำยน 
 2562  2561 
ยอดยกมำตน้งวด 528,062,334  675,908,797 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน    
ไดรั้บเงินกูย้มือ่ืน 504,556,108  937,539,134 
จ่ำยคืนเงินกูย้มือ่ืน (910,000,000)  (790,000,000) 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีมิใช่เงินสด    
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 7,260,948  15,160,159  

ยอดคงเหลือปลำยงวด 129,879,390  838,608,090 
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16. ภำระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงำน 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำน ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ภำระผกูพนัผลประโยชนข์องพนกังำน        

หลงัออกจำกงำน 12,123,992  11,125,769  11,600,176  10,747,603 
กำรลำพกัร้อนประจ ำปีท่ียงัไดรั้บค่ำตอบแทน 1,069,479  620,181  921,084  552,323 

 13,193,471  11,745,950  12,521,260  11,299,926 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงกำรผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำนตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงำนและตำมระเบียบกำรเกษียณอำยุพนักงำนบริษทั ซ่ึงจดัเป็นโครงกำรผลประโยชน์                         
ท่ีก ำหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ ำนวนท่ีบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 429,351  2,418,199  374,968  347,020 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 53,993  54,913  51,319  43,853 

 483,344  2,473,112  426,287  390,873 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 869,152  774,750  749,935  694,036 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 108,522  90,464  102,638   87,706 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 20,549  -  -  - 

 998,223  865,214  852,573  781,742 



 
- 37 - 

 

 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนำยน  วนัที่ 30 มิถุนำยน 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ยอดยกมำของภำระผกูพนัผลประโยชน์        

ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน 11,125,769  10,544,435  10,747,603  8,193,231 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 869,152  774,750  749,935  694,036 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 108,522  90,464  102,638   87,706 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 20,549  -  -  - 
ปรับปรุงผลประโยชน์พนกังำนจำกกำรเลิกจำ้ง -  3,232,892  -  - 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์        

ประกนัภยัท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ        
-  จำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ -  (673,985)  -  - 
-  จำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ -  -  -  - 
-  จำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน -  (11,490)  -  - 

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี -  (4,687,400)  -  - 
ยอดยกไปของภำระผกูพนัผลประโยชน์        

ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน 12,123,992  9,269,666  11,600,176  8,974,973 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเม่ือวนัท่ี  
5 เมษำยน 2562 ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้เม่ือพ้นก ำหนด 30 วนันับแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ โดย
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัน้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้งส ำหรับลูกจำ้งซ่ึง
ท ำงำนติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วนั กำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำน  
ทั้งน้ี บริษทัได้บนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำย
จ ำนวน 0.99 ลำ้นบำท ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 แลว้ 
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ขอ้สมมติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีใช้ในกำรค ำนวณภำระผูกพนั
ผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออกจำกงำน ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 และวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 (ร้อยละต่อปี) 

 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561 

ข้อสมมตฐิำนทำงกำรเงนิ    
อตัรำคิดลด  1.91 - 2.61  1.91 - 2.61 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน 6.0 - 29.0  6.0 - 29.0 

 ข้ึนอยูก่บัช่วงอำย ุ  ข้ึนอยูก่บัช่วงอำย ุ
 ของพนกังำน  ของพนกังำน 

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนท่ีคำดไว ้ 6.0  6.0 

ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรก ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไวต้ำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ประกอบดว้ย อตัรำกำรเพิ่มข้ึนของเงินเดือน อตัรำมรณะ และอตัรำคิดลดกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ดำ้นล่ำงได้พิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอำจเป็นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ในขณะท่ี 
ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะ 
 ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 30 มถุินำยน 31 ธันวำคม 
 2562 2561 2562 2561 

อตัรำเงินเดือน -  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 923,680 691,636 868,824 654,898 
อตัรำเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (844,119) (637,522) (796,195) (605,187) 
อตัรำกำรมีชีวติอยู ่- เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 51,305 41,263 49,092 39,654 
อตัรำกำรมีชีวติอยู ่- ลดลงร้อยละ 1 (51,052) (41,069) (48,848) (39,467) 
อตัรำกำรหมุนเวยีน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (710,859) (562,151) (658,090) (524,776) 
อตัรำกำรหมุนเวยีน - ลดลงร้อยละ 1 277,948 214,999 216,129 171,490 
อตัรำคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (669,332) (519,588) (623,144) (486,837) 
อตัรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 740,200 573,577 686,290 535,557 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นอำจไม่ได้แสดงถึงกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในโครงกำร
ผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว ้เน่ืองจำกเป็นกำรยำกท่ีกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่ำงๆ จะเกิดข้ึนแยกต่ำงหำก
จำกขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอำจมีควำมสัมพนัธ์กนั 
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นอกจำกน้ี ในกำรแสดงกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้ มูลค่ำปัจจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์                
ท่ีก ำหนดไว ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ค ำนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้
(Projected Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบักำรค ำนวณหน้ีสินภำระผูกพนัผลประโยชน์ของ
พนกังำนหลงัออกจำกงำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

17. หนีสิ้นอ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่ 
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม  30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 806,475  466,244  377,799  364,824 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมคำ้งจ่ำย 277,812  206,744  277,280  206,744 
เจำ้หน้ีอ่ืน 13,069,626  12,763,498  11,115,543  11,761,565 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 2,495,849  5,622,978  2,040,429  4,805,930 
เงินคืนทุนและเงินปันผลท่ีผูถื้อหุน้ยงั        

ไม่ไดน้ ำเช็คไปข้ึนเงิน 5,901,884  5,781,551  5,901,884  5,781,551 
เงินมดัจ ำรับค่ำหุน้ -  5,000,000  -  5,000,000 
อ่ืนๆ 1,515,308  2,289,136  1,515,307  2,089,327 
รวม 24,066,954  32,130,151  21,228,242  30,009,941 

18. ทุนเรือนหุ้น  
เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
1) อนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 941,964,586 บำท เป็น 653,868,463 บำท โดยวิธีกำรตดัหุ้น

สำมญัท่ียงัมิได้น ำออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 576,192,246 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ซ่ึงบริษทัได ้
จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวำคม 2561 

2) อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจำก 653,868,463 บำท เป็น 1,240,302,463 บำท โดยกำรออกหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 1,172,868,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่
บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement) และเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนของบริษทั ซ่ึงบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2561 

 

3) อนุมติักำรออกและจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษทัจ ำนวนไม่เกิน 346,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้
หุ้นละ 0.50 บำท ในรำคำเสนอขำย 1.35 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำรวมทั้งส้ิน 467,100,000 บำท เพื่อเสนอ
ขำยให้แก่บุคคลในวงจ ำกดั (Private Placement)  ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บช ำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวครบแล้ว
เม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2562 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 11 มีนำคม 2562 
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4) อนุมติักำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนของบริษทัคร้ังท่ี 4 (ZMICO-
W4) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering) ในจ ำนวนไม่ เกิน 
413,434,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่ำ โดยมีอตัรำกำรจดัสรร 4 หุ้นสำมญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดง
สิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีก ำหนดอำยุไม่เกิน 5 ปีนบัจำกวนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ อตัรำกำรใช้
สิทธิใบสำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัเพิ่มทุนได ้2 หุ้น และรำคำกำรใชสิ้ทธิ 2.70 บำทต่อหุ้น 
บริษทัไดจ้ดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิแลว้เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน 2562 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,240,302,463 บำทและมีทุนท่ีออกและช ำระ
แล้วจ ำนวน 826,868,463 บำทและ ณ  ว ัน ท่ี  31 ธันวำคม 2561 บริษัท มี ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
1,240,302,463 บำทและมีทุนท่ีออกและช ำระแลว้จ ำนวน 653,868,463 บำท 

หุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ค  ำนวณดงัน้ี 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่ 
 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561 
 หุ้น  หุ้น 

ยอดยกมำ (มูลค่ำหุน้ละ 0.50 บำท) 1,307,736,926  1,307,736,926 
เพิ่มระหวำ่งงวด 214,099,448  - 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั  1,521,836,374  1,307,736,926 

19. เงินปันผลจ่ำย 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 มีมติงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2561 ของบริษทัมีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.05 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 
65.37 ลำ้นบำท โดยมีกำรจ่ำยเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2561 

20. กำรจัดกำรส่วนทุน 
วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรทุนของบริษทัและบริษทัย่อยคือเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเน่ืองของบริษทัและบริษทัย่อย เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มี
ส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึงเพื่อด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสม 
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นอกจำกน้ี บริษทัและบริษทัย่อยยงัตอ้งด ำรงเงินกองทุน และส่วนของเจำ้ของให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

อย่ำงไรก็ตำม ตั้ งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 บริษัทได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน โดยบริษทัตอ้งด ำรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภำพคล่องอยำ่ง
ใดอยำ่งหน่ึงหรือทั้งสองอยำ่งรวมกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ที่ กธ.4/2561 เร่ืองกำรด ำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุนและท่ีปรึกษำ
สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัสำมำรถด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องได้สูงกว่ำ
เกณฑด์งักล่ำว 

21.  ส่วนเกนิมูลค่ำหุ้น 
ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขำย
หุน้สูงกวำ่มูลค่ำหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกินมูลค่ำหุน้”) 
ส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

22. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

ภำยใตพ้ระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 2535 มำตรำ 116 บริษทัตอ้งส ำรองตำมกฎหมำยอย่ำงน้อย
ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหักส่วนของขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ส ำรองน้ีจะมีมูลค่ำ 
ไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัมีส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนร้อยละ 8.74 
ของทุนจดทะเบียน 

23. รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม        
และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 94,934  475,823  -  - 

อ่ืนๆ 218,750  222,222  218,750  222,222 
รวม 313,684  698,045  218,750  222,222 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม        
และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 192,250  2,913,731  -  - 

อ่ืนๆ 548,611  222,222  548,611  222,222 
รวม 740,861  3,135,953  548,611  222,222 

24. ก ำไร (ขำดทุน) และผลตอบแทนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 18,471,138  (96,085,045)   18,049,839  (96,144,951) 
รำยไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 5,057,795  3,884,022  4,691,230  3,804,054 
รวม 23,528,933  (92,201,023)  22,741,069  (92,340,897) 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 51,975,907  (124,712,830)  51,205,923  (123,421,291) 
รำยไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล 6,236,852  11,552,221  6,792,185  11,373,738 
รวม 58,212,759  (113,160,609)  57,998,108  (112,047,553) 
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25. ค่ำตอบแทนกรรมกำร  
ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ี เป็นผลประโยชน์ท่ี จ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษัทตำมมำตรำ 90 ของ
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องท่ีจ่ำยให้กับ
กรรมกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2562 
และปี 2561 ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีแลว้ดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 2,518,501  2,250,000  1,799,167  1,767,500 
 2,518,501  2,250,000  1,799,167  1,767,500 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 4,565,168  4,865,833  3,625,834  3,968,333 
 4,565,168  4,865,833  3,625,834  3,968,333 

26. ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจดักำร        

กองทุนส่วนบุคคลและกำรจดักำรกองทุนรวม 6,233  14,216  -  - 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรกองทุน 11,188  14,082  -  - 
อ่ืนๆ  323,740  177,043  281,357  89,445 
รวม 341,161  205,341  281,357  89,445 



 
- 44 - 

 

 

 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจดักำร        

กองทุนส่วนบุคคลและกำรจดักำรกองทุนรวม 12,397  28,275  -  - 
ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรกองทุน 22,618  33,256  -  - 
อ่ืนๆ  643,918  263,679  559,616  89,445 
รวม 678,933  325,210  559,616  89,445 

27. ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (โอนกลบั) 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ        
เงินลงทุนในตรำสำรทุน (โอนกลบั) 503,411  (72,473,939)  503,411  (72,473,939) 

โอนกลบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ        
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี -  -  -  (34,359,774) 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  7,108,104  40,553,651 

รวม  503,411  (72,473,939)  7,611,515  (66,280,062) 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน         
ในตรำสำรทุน (โอนกลบั) 642,818  (70,224,291)  642,818  (70,224,291) 

โอนกลบัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ        
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี -  -  -  (25,632,496) 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  12,262,901  40,553,651 

รวม  642,818  (70,224,291)  12,905,719  (55,303,136) 
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28. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ีและอุปกรณ์ 2,694,201  2,462,736  1,913,964  1,429,790 
ค่ำท่ีปรึกษำ 1,714,398  1,488,358  600,775  1,244,313 
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 501,250  585,517  288,222  293,728 
ค่ำรับรอง 23,697  25,270  22,940  24,750 
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นประชำสมัพนัธ์ 90,888  158,150  30,388  26,750 
ค่ำใชจ่้ำยเดินทำง 218,717  468,180  145,841  444,752 
ค่ำใชจ่้ำยตลำดหลกัทรัพย ์ 2,366,491  1,444,818  2,366,491  1,444,818 
ค่ำเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส ำนกังำน 333,015  471,873  289,326  437,571 
ค่ำภำษีอำกร 48,380  44,695  29,994  44,395 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียน 793,745  (2,313,458)  793,745  (2,313,458) 
ค่ำใชจ่้ำยจดักำรประชุมสมัมนำ 429,403  300,887  417,178  295,653 
ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ 2,472,699  1,049,549  1,714,180  835,706 
อ่ืนๆ 917,514  2,678,414  865,183  677,853 
รวม 12,604,398  8,864,989  9,478,227  4,886,621 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ีและอุปกรณ์ 5,443,272  4,971,681  3,744,148  2,858,185 
ค่ำท่ีปรึกษำ 3,312,742  3,105,342  1,707,500  2,486,495 
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นสำรสนเทศและกำรส่ือสำร 1,000,616  1,180,298  582,093  580,367 
ค่ำรับรอง 31,693  54,626  22,940  53,482 
ค่ำใชจ่้ำยดำ้นประชำสมัพนัธ์ 171,688  306,285  30,388  26,750 
ค่ำใชจ่้ำยเดินทำง 381,462  796,455  249,124  725,321 
ค่ำใชจ่้ำยตลำดหลกัทรัพย ์ 2,675,322  2,397,721  2,675,322  2,397,721 
ค่ำเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส ำนกังำน 495,105  499,770  313,637  452,003 
ค่ำภำษีอำกร 166,848  49,739  63,586  48,539 
ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 1,176,634  -  1,176,634  - 
ค่ำใชจ่้ำยจดักำรประชุมสมัมนำ 985,905  314,338  971,435  303,980 
ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ 2,818,399  1,504,350  1,920,180  1,069,050 
อ่ืนๆ 1,439,776  2,792,888  1,254,123  739,832 
รวม 20,099,462  17,973,493  14,711,110  11,741,725 

29. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีสมคัร
เป็นสมำชิกของกองทุนโดยหกัจำกเงินเดือนของพนกังำนส่วนหน่ึง และบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบ
ให้อีกส่วนหน่ึง ซ่ึงกองทุนส ำรองเล้ียงชีพของบริษทัและบริษทัยอ่ยบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุน เอ็มเอฟซี จ ำกดั (มหำชน) ซ่ึงไดรั้บอนุญำตจำกรัฐบำลเป็นผูจ้ดักำรกองทุน ตำมพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 บริษทัจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพเป็นจ ำนวนเงิน 0.39 ลำ้นบำท และ 0.25 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั บริษทัยอ่ยจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.07 ลำ้นบำท และ 0.06 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 บริษทัจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนส ำรอง                
เล้ียงชีพเป็นจ ำนวนเงิน 0.77 ลำ้นบำท และ 0.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั บริษทัยอ่ยจ่ำยเงินสมทบเขำ้กองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.13 ลำ้นบำท และ 0.30 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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30. ภำษีเงินได้ 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) 4,457,517  (5,124,459)  4,458,221  (5,121,622) 
รวม 4,457,517  (5,124,459)  4,458,221  (5,121,622) 

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 มถุินำยน  วนัที ่30 มถุินำยน 

 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ดูหมำยเหตขุอ้ 13) 5,229,705  4,562,053  5,233,215  4,567,696 
รวม 5,229,705  4,562,053  5,233,215  4,567,696 

กำรกระทบยอดภำษีเงินไดแ้ละก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีคูณดว้ยอตัรำภำษีเงินได ้มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนำยน  วนัที่ 30 มิถุนำยน 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้ (7,334,877)  (40,500,319)  7,874,935  (43,000,462) 
อตัรำภำษี 20%  20%  20%  20% 
ผลคูณของก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินไดก้บัอตัรำ        

ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) 1,466,975  8,100,064  (1,574,987)  8,600,093 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี (2,807,957)  1,759,172  234,709  (122,601) 
ผลกระทบของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (112,789)  (101,626)  (112,789)  (101,626) 
ผลกระทบของขำดทุนทำงภำษีสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้        

เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  (14,882,069)  -  (13,497,488) 

ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมใชไ้ป 5,911,288  -  5,911,288  - 
ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย)  4,457,517  (5,124,459)  4,458,221  (5,121,622) 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนำยน  วนัที่ 30 มิถุนำยน 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้ (7,124,851)  (92,127,125)  20,416,770  (92,381,758) 
อตัรำภำษี 20%  20%  20%  20% 
ผลคูณของก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินไดก้บัอตัรำ        

ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) 1,424,970  18,425,425  (4,083,354)  18,476,352 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงบญัชี        

แต่มิไดเ้ป็นรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี (5,326,479)  4,117,218  185,355  887,853 
ผลกระทบของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น        

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (244,252)  (200,804)  (244,252)  (200,804) 
ผลกระทบของขำดทุนทำงภำษีสะสมท่ีไม่ไดรั้บรู้        

เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -  (17,779,786)  -  (14,595,705) 
ผลขำดทุนทำงภำษีสะสมใชไ้ป  9,375,466  -  9,375,466  - 
ภำษีเงินได ้- รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย)  5,229,705  4,562,053  5,233,215  4,567,696 

 

31. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั
โดยกำรมีผูถื้อหุ้นและ/หรือมีกรรมกำรร่วมกนั ฝ่ำยจดักำรเห็นว่ำนโยบำยกำรก ำหนดรำคำกบับุคคล
ที่เก่ียวขอ้ง และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดใ้ช้รำคำซ่ึงต่อรองกนัอย่ำงอิสระท่ีถือปฏิบติัเป็นปกติในธุรกิจ 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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31.1 ยอดคงเหลือกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่  ณ วนัที่ 

 30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม  30 มิถุนำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
บริษทัย่อย         
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) -  -  43,254,340  55,517,240 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น -  -  19,000,000  19,000,000 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ -  -  815,068  343,973 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  10,829  - 

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ  ำกดั        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) -  -  25,000,000  25,000,000 

บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ  ำกดั        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) -  -  475,000,000  25,000,000 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  13,015  - 

บริษทัร่วม        
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั         

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมำยเหตุขอ้10) 1,276,537,541  1,306,638,315  1,244,095,520  1,244,095,520 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหำรโดยบริษทัร่วม 99,577,860  97,570,267  99,577,860  97,570,267 
เงินฝำกเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 5,342,631  4,991,795  5,342,631  4,991,795 
ลูกหน้ีอ่ืน 11,018,774  -  11,018,774  - 
ค่ำบริหำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคลคำ้งจ่ำย 89,470  95,199  89,470  95,199 
เจำ้หน้ีอ่ืน 106,092  181,614  106,092  181,614 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ  ำกดั         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) 4,755,082  6,800,642  13,800,000  13,800,000 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 38,135,050  52,230,513  38,135,050  52,230,513 

บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จ ำกดั         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) 190,134,116  189,767,845  217,800,000  217,800,000 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทัที่มีกรรมกำรร่วมกนั        
บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)        
เงินลงทุนในหุ้นสำมญั 117,540,969  107,755,140  117,540,969  107,755,140 

บริษทั คริสตลั ซิลด ์โปรเฟสชัน่นอล คำร์ โคท้ต้ิง จ  ำกดั        
เงินลงทุนในหุ้นสำมญั 37,800,000  -  37,800,000  - 
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31.2 รำยกำรค้ำกับบุคคลที่เก่ียวข้องกันและกิจกำรที่เก่ียวข้องกันระหว่ำงงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  
 วันที่ 30 มิถุนำยน  วันที่ 30 มิถุนำยน   
 2562  2561  2562  2561  
 บำท  บำท  บำท  บำท  
บริษัทย่อย          
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั        
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน -  - - -  2,235,616 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน -  - - -  80,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน -  - - -  160,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -  - - 236,849  3,288 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำร้อยละ 5 ต่อปี 
รำยไดค้่ำบริกำรจดักำร -  -  1,290,000  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
        430,000 บำทต่อเดือน (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 31.4.5) 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ี -  -  219,375  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
        73,125 บำทต่อเดือน 
รำยไดอ่ื้น -  -  15,754  - ตำมอตัรำท่ีเกิดข้ึนจริง 

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ ำกดั         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ี -  - - 22,815  66,150 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ  

        22,050 บำทต่อเดือนและ 7,605 บำทต่อเดือน 
        ตั้งแตว่นัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 เป็นตน้ไป 
บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ ำกดั         
รำยไดค้่ำบริกำรจดักำร -  -  1,410,000  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
        470,000 บำทต่อเดือน (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 31.4.6) 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ี -  -  240,435  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ  
        80,145 บำทต่อเดือน 
รำยไดอ่ื้น -  -  18,924  - ตำมอตัรำท่ีเกิดข้ึนจริง 

บริษัทร่วม         
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั         
ค่ำบริกำรงำนวิจยั 750,000  750,000 750,000 750,000  750,000 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 250,000 บำท  
        ต่อเดือน (ดูหมำยเหตุขอ้ 31.4.2)   
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน 341,880  -  341,880  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
รำยจ่ำยค่ำบริกำร 154,080  930,900 930,900 154,080  930,900 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ   

        (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 31.4.1) 
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน 402,092  702,682 702,682 402,092  702,682 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
รำยจ่ำยค่ำบริหำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 272,481  82,041 82,041 272,481  82,041 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

        (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 31.4.4) 
บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ำกดั         
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน 628,531  622,374 622,374 628,531  622,374 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน 14,309,984  28,954,976 28,954,976 14,309,984  28,954,976 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน 14,317,469  14,377,626 14,377,626 14,317,469  14,377,626 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
รำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม         
ค่ำบริกำรจดักำร 279,000  199,800  279,000  199,800 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ  
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31.3 รำยกำรค้ำกับบุคคลที่เก่ียวข้องกันและกิจกำรที่เก่ียวข้องกันระหว่ำงงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  
 วันที่ 30 มิถุนำยน  วันที่ 30 มิถุนำยน   
 2562  2561  2562  2561  
 บำท  บำท  บำท  บำท  
บริษัทย่อย          
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทคจ ำกดั        
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน -  -  -  4,230,137 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน -  -  -  160,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน -  -  -  240,000,000 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -  -  471,096  3,288 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำร้อยละ 5 ต่อปี 
รำยไดค้่ำบริกำรจดักำร -  -  2,150,000  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
        430,000 บำทต่อเดือน (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 31.4.5) 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ี -  -  365,625  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
        73,125 บำทต่อเดือน 
รำยไดอ่ื้น -  -  23,349  - ตำมอตัรำท่ีเกิดข้ึนจริง 

บริษทั บริหำรสินทรัพย ์ลุมพินี จ ำกดั         
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ี -  -  60,075  132,300 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ  

        22,050 บำทต่อเดือนและ 7,605 บำทต่อเดือน 
        ตั้งแตว่นัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 เป็นตน้ไป 
บริษทั เอสอี ดิจิทลั จ ำกดั         
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น -  -  801,370  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำร้อยละ 5 ต่อปี 
รำยไดค้่ำบริกำรจดักำร -  -  2,350,000  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
        470,000 บำทต่อเดือน (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 31.4.6) 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ี -  -  400,725  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ  
        80,145 บำทต่อเดือน 
รำยไดอ่ื้น -  -  28,039  - ตำมอตัรำท่ีเกิดข้ึนจริง 

บริษัทร่วม         
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั         
ค่ำบริกำรงำนวิจยั 1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 250,000 บำท  
        ต่อเดือน (ดูหมำยเหตุขอ้ 31.4.2)   
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน 341,880  -  341,880  - ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ   
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน 199,658,120  -  199,658,120  - ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน 199,658,120  -  199,658,120  - ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
รำยจ่ำยค่ำบริกำร 308,160  1,861,800  308,160  1,861,800 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ   

        (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 31.4.1) 
ค่ำธรรมเนียมอ่ืน 935,830  1,047,977  935,830  1,047,977 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
รำยจ่ำยค่ำบริหำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 541,909  82,041  541,909  82,041 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 

        (ดูหมำยเหตุ ขอ้ 31.4.4) 
บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จ ำกดั         
ดอกเบ้ียรับตัว๋แลกเงิน 2,718,547  2,735,316  2,718,547  2,735,316 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
ลงทุนในตัว๋แลกเงิน 38,135,050  66,853,223  38,135,050  66,853,223 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
ไถ่ถอนตัว๋แลกเงิน 52,230,513  52,264,684  52,230,513  52,264,684 ตำมมูลค่ำเงินลงทุน 
รำยกำรระหว่ำงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม         
ค่ำบริกำรจดักำร 531,600  399,600  531,600  399,600 ตำมอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ  
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยให้ผูบ้ริหำร
ส ำคญั ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง “กำรเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบับุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั” มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 

 วันที่ 30 มิถุนำยน  วันที่ 30 มิถุนำยน 

 2562  2561  2562  2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 1,936,058  1,596,439  1,130,058  1,272,566 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 289,089  177,521  221,594  177,521 
รวม 2,225,147  1,773,960  1,351,652  1,450,087 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วันที่ 30 มิถุนำยน  วันที่ 30 มิถุนำยน 

 2562  2561  2562  2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,988,146  3,480,997  2,376,146  2,268,631 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 578,177  410,906  443,187  355,040 
รวม 4,566,323  3,891,903  2,819,333  2,623,671 

31.4 สัญญำท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
31.4.1 เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภำคม 2552 บริษทัท ำสัญญำกบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จ  ำกดั เพื่อให้

บริษัทดังกล่ำวให้บริกำรบริหำรจัดกำร ส ำหรับงำนด้ำนปฏิบัติกำร งำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศรวมถึงกำรพฒันำระบบงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนสนับสนุนด้ำนเทคนิค 
งำนดำ้นก ำกบัดูแลให้ปฏิบติัตำมกฎหมำย งำนดำ้นบริหำรบุคคล งำนดำ้นธุรกำรทัว่ไปและงำน
บริหำรจดักำรทัว่ไปในกิจกำร สัญญำมีอำยุ 1 ปี และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกครำวละ 1 ปี โดย
บริษัทจะต้องจ่ำยค่ำตอบแทนเดือนละ 150,000 บำท ต่อมำบริษัทท ำสัญญำเปล่ียนแปลง
ค่ำตอบแทนเป็นเดือนละ 60,000 บำท โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 3 กรกฎำคม 2560 และบริษทัท ำ
สัญญำเปล่ียนแปลงค่ำตอบแทนเป็นเดือนละ 48,000 บำท โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎำคม 2561 
ถึงวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562  และให้มีผลบงัคบัใช้ต่อปีอีกครำวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำย
หน่ึงไดแ้จง้กำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อย
กวำ่ 30 วนั 
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เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 บริษทัท ำสัญญำกบับริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั เพื่อรับบริกำร
บริหำรจดักำร ส ำหรับงำนปฏิบัติกำร สัญญำมีอำยุ 1 ปี โดยบริษัทช ำระค่ำตอบแทนเดือนละ 
210,000 บำท ต่อมำเม่ือวนัท่ี 29 กนัยำยน 2560 บริษทัท ำสัญญำเปล่ียนแปลงค่ำตอบแทนเป็นเดือน
ละ 230,000 บำท ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลำคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 และมีผลบงัคบัต่อปีครำวละ 
1 ปี เวน้แต่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไดแ้จง้กำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงทรำบ
ล่วงหน้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกว่ำ 7 วนั อย่ำงไรก็ตำมเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 บริษทัได้
ยกเลิกสัญญำดงักล่ำวแลว้ 

31.4.2 เม่ือวนัท่ี  1 พฤษภำคม 2556 บริษัทท ำสัญญำกับบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จ  ำกัด ส ำหรับ 
กำรให้บริกำรบทวิเครำะห์กบัลูกคำ้ต่ำงประเทศ สัญญำมีอำยุ 2 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 เมษำยน 2558 
และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกครำวละ 1 ปี เวน้แต่ฝ่ำยหน่ึงบอกเลิกสัญญำล่วงหนำ้ โดยบริษทัไดรั้บ
ค่ำบริกำรเดือนละ 250,000 บำท 

31.4.3 เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2559 บริษัทท ำสัญญำกับ KTZ Ruby Hill Securities Company Limited เพื่อให้
บริษัทดังกล่ำวท ำหน้ำท่ีเป็นท่ีปรึกษำด้ำนกำรลงทุน  นำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์ และกำรค้ำ
หลกัทรัพย ์ทั้ งท่ีเป็นหลกัทรัพยท่ี์ซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศเมียนมำร์ (Yangon Stock 
Exchange หรือ YSX) และหลักทรัพย์นอกตลำดหลักทรัพย์ (OTC) สัญญำมีอำยุ 2 ปี และสำมำรถ 
ขยำยเวลำออกไปไดต้ำมกำรตกลงของคู่สัญญำทั้งสองฝ่ำย โดยท่ีบริษทัตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนในอตัรำ 
ท่ีตกลงกนัตำมสัญญำ 

31.4.4 เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2561 บริษทัท ำสัญญำกบั บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม 
โดยบริษทัร่วมจะเป็นผูบ้ริหำรกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญำมีอำย ุ2 ปี และให้มีผลบงัคบัใช้
ต่อไปอีกครำวละ 1 ปี เวน้แต่บริษทัไดแ้จง้กำรบอกเลิกสัญญำให้ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
บริษทัตอ้งจ่ำยค่ำตอบแทนในอตัรำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำในอตัรำร้อยละ 1.00 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่ำ
สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน 

31.4.5 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทัท ำสัญญำกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยเพื่อใหบ้ริกำรงำนดำ้นก ำกบัดูแลและตรวจสอบภำยใน งำนดำ้นบริหำรควำมเส่ียง และ
งำนดำ้นบญัชี โดยบริษทัจะไดรั้บค่ำบริกำรเดือนละ 430,000 บำท สัญญำมีอำยุ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 
1 กุมภำพนัธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 และให้มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกครำวละ 1 ปี เวน้แต่
คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไดแ้จง้กำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึงทรำบล่วงหน้ำเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวำ่ 120 วนั 
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31.4.6 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 บริษทัท ำสัญญำกบับริษทั เอสอี ดิจิทลั จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเพื่อ
ให้บริกำรงำนด้ำนก ำกบัดูแลและตรวจสอบภำยใน งำนดำ้นบริหำรควำมเส่ียง งำนดำ้นบญัชี
และงำนดำ้นธุรกำรบริษทั โดยบริษทัจะไดรั้บค่ำบริกำรเดือนละ 470,000 บำท สัญญำมีอำยุ 1 ปี 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกรำคม 2563 และให้มีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีก
ครำวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงไดแ้จง้กำรบอกเลิกสัญญำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหน่ึง
ทรำบล่วงหนำ้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวำ่ 120 วนั 

32. ภำระผูกพนักบักจิกำรทีไ่ม่เกี่ยวข้องกนั  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำ
ระยะยำวส ำหรับอำคำร อุปกรณ์ส ำนักงำนและรถยนต์ ซ่ึงจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในอนำคต
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่  ณ วนัที ่
 30 มถุินำยน  31 ธันวำคม   30 มถุินำยน  31 ธันวำคม 
 2562  2561  2562  2561 

ภำยใน 1 ปี 5.1  0.3  4.4  0.2 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 8.4  -  6.9  - 
รวม 13.5  0.3  11.3  0.2 

33. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิหรือภูมิศำสตร์ 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับงวดสำมเดือนและงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย : พนับำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2562 
   ธุรกจิ  ธุรกจิ   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน   
 หลกัทรัพย์   จัดกำรกองทุน  และอ่ืนๆ  งบกำรเงนิรวม 
รำยไดจ้ำกภำยนอก (7,161)   95  22,863   15,797 
รำยไดท้ั้งส้ิน (7,161)  95  22,863  15,797 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (7,161)  (7,424)  22,863  8,278 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม       4 
รำยไดอ่ื้น       1,014 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร       (16,631) 
ภำษีเงินได ้– รำยได ้       4,458 

ขำดทุนสุทธิ        (2,877) 
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(หน่วย : พนับำท) 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินำยน 2561 
   ธุรกจิ  ธุรกจิ   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน   
 หลกัทรัพย์   จัดกำรกองทุน  และอ่ืนๆ  งบกำรเงนิรวม 
รำยไดจ้ำกภำยนอก            10,011  476  (26,321)  (15,834) 
รำยไดท้ั้งส้ิน            10,011  476  (26,321)  (15,834) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน            10,011  (7,508)  (26,321)  (23,818) 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม       14 
รำยไดอ่ื้น       3,233 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร       (19,930) 
ภำษีเงินได ้– ค่ำใชจ่้ำย       (5,124) 

ขำดทุนสุทธิ        (45,625) 
 

(หน่วย : พนับำท) 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 
   ธุรกจิ  ธุรกจิ   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน   
 หลกัทรัพย์   จัดกำรกองทุน  และอ่ืนๆ  งบกำรเงนิรวม 
รำยไดจ้ำกภำยนอก (11,804)  192  56,439  44,827 
รำยไดท้ั้งส้ิน (11,804)  192  56,439  44,827 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน (11,804)  (13,063)  56,439  31,572 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม       18 
รำยไดอ่ื้น       2,156 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร       (40,871) 
ภำษีเงินได ้– รำยได ้       5,230 

ขำดทุนสุทธิ        (1,895) 
 

(หน่วย : พนับำท) 

 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2561 
   ธุรกจิ  ธุรกจิ   
 ธุรกจิ  หลกัทรัพย์  กำรลงทุน   
 หลกัทรัพย์   จัดกำรกองทุน  และอ่ืนๆ  งบกำรเงนิรวม 
รำยไดจ้ำกภำยนอก            17,268               2,914  (59,022)  (38,840) 
รำยไดท้ั้งส้ิน            17,268               2,914  (59,022)  (38,840) 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน            17,268           (16,950)  (59,022)  (58,704) 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม       28 
รำยไดอ่ื้น       4,750 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร       (38,201) 
ภำษีเงินได ้– รำยได ้       4,562 

ขำดทุนสุทธิ        (87,565) 
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สินทรัพยข์องส่วนงำนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย : พนับำท) 

 ธุรกจิ  ธุรกจิหลกัทรัพย์  ธุรกจิกำรลงทุน  ธุรกจิบริหำร  สินทรัพย์   
 หลกัทรัพย์   จัดกำรกองทุน  และอ่ืนๆ  สินทรัพย์  ทีไ่ม่ได้ปันส่วน  งบกำรเงนิรวม 
สินทรัพย์ของส่วนงำน            
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 1,276,538  64,918  1,222,365  24,316  240,366  2,828,503 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,306,638  55,517  931,473  24,237  455,004  2,772,869 

34. กำรบริหำรควำมเส่ียง 
34.1 ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

บริษทั 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ. 35/2560 เร่ือง “กำรด ำรง
เงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ” ก ำหนดให้บริษทัหลกัทรัพยด์ ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ
เม่ือส้ินวนัท ำกำรใดๆ ไม่นอ้ยกวำ่ 15 ลำ้นบำท และไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 7 ของหน้ีสินทัว่ไป  

บริษทัไดรั้บใบอนุญำตประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภทตวัแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ บริษทัตอ้งด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ                 
เม่ือส้ินวนัท ำกำรใดๆ ไม่น้อยกว่ำ 25 ล้ำนบำทและไม่น้อยกว่ำร้อยละ 7 ของหน้ีสินทั่วไปและ
ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งวำงเป็นประกนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีบริษทัไดห้ยุดกำรประกอบธุรกิจสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหน้ำประเภทดงักล่ำว และไดมี้หนงัสือแจง้ควำมประสงค์ดงักล่ำวต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ ให้บริษทัด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิเม่ือส้ิน
วนัท ำกำรใดๆ ตำมท่ีก ำหนดในวรรคท่ีหน่ึงแทน 

นอกจำกน้ี ตำมขอ้บงัคบัสมำชิกของส ำนักหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั (“ส ำนักหักบญัชี”) 
หมวด 300 “สมำชิก” เร่ือง “คุณสมบติัเฉพำะของสมำชิกสำมญั” ก ำหนดให้สมำชิกสำมญัตอ้งมีส่วน
ของเจำ้ของไม่นอ้ยกวำ่ 500 ลำ้นบำท ส ำหรับสมำชิกท่ีท ำธุรกรรมเฉพำะกำรซ้ือขำยในตลำดอนุพนัธ์ 

อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัไม่ตอ้งด ำรงเงินกองทุน
สภำพคล่องสุทธิและส่วนของเจำ้ของตำมเกณฑด์งักล่ำว เน่ืองจำกบริษทัไดรั้บอนุญำตจำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยใ์ห้หยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำ 
ซ้ือขำยล่วงหนำ้เป็นกำรชัว่ครำว (ดูหมำยเหตุขอ้ 1) 
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ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2556 บริษทัได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกำรเป็น 
ท่ีปรึกษำกำรลงทุน โดยบริษทัตอ้งด ำรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภำพคล่องอยำ่งใดอย่ำงหน่ึง
หรือทั้งสองอยำ่งรวมกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์                
ท่ี กธ.4/2561 เร่ืองกำรด ำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจกำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุนและท่ีปรึกษำ
สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

อยำ่งไรก็ตำม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 บริษทัสำมำรถด ำรงสินทรัพยส์ภำพคล่องไดสู้งกวำ่เกณฑ์
ดงักล่ำว 

บริษทัย่อย 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กน.20/2552 เร่ือง “กำรด ำรง 
ควำมเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทจดักำร” ก ำหนดให้บริษทัจดักำรกองทุนรวม บริษัท
จดักำรกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงจดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพและบริษทัจดักำรกองทุนส่วนบุคคล                   
ซ่ึงไม่ไดจ้ดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ด ำรงส่วนของเจำ้ของไม่ต ่ำกวำ่ 20 ลำ้นบำท 20 ลำ้นบำท 
และ 10 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย ์                  
ท่ี ทน.42/2552 เร่ือง “กำรท ำประกนัภยัควำมรับผิดของบริษทัจดักำรและขอ้ก ำหนดส ำหรับบริษทั
จดักำรในกำรด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุน” ก ำหนดให้บริษทัจดักำรกองทุนรวม บริษทั
จดักำรกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงจดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และบริษทัจดักำรกองทุนส่วน
บุคคลซ่ึงไม่ได้จดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ มีระดบัเตือนภยัอยู่ท่ี 30 ลำ้นบำท 30 ลำ้นบำท 
และ 15 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ในกรณีท่ีบริษทัไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัได้
ตำมที่ก ำหนด บริษทัจะตอ้งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์รวมทั้งแผนปรับปรุงเพื่อใหมี้ส่วนของเจำ้ของไม่ต ่ำกวำ่ระดบัเตือนภยัดงักล่ำว  

เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2561 คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ออก
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี กธ. 3/2561 เร่ืองกำรด ำรง
เงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจกำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็น
นำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละกำรคำ้หลกัทรัพย ์และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วย
ลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทุนสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 1 เมษำยน 2561 
ประกำศดงักล่ำวก ำหนดให ้บริษทัยอ่ยจะตอ้งด ำรงเงินกองทุนสำมส่วนคือ  

1. ส่วนของเงินกองทุนขั้นตน้ ตอ้งด ำรงส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ต ่ำกวำ่ 20 ลำ้นบำท 

2. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมต่อเน่ืองของธุรกิจ ต้องด ำรงเงินกองทุน
สภำพคล่องไม่ต ่ำกวำ่มูลค่ำของค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจโดยเฉล่ียในรอบ 
3 เดือนต่อปี  
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3. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับควำมรับผิดจำกกำรปฏิบติังำน ตอ้งไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 0.01 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ หรือสำมำรถใช้มูลค่ำจำกวงเงินคุ้มครองตำม
กรมธรรม ์

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 บริษทัย่อยสำมำรถด ำรงเงินกองทุนขำ้งตน้เป็นไป ตำมเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด (ดูหมำยเหตุขอ้ 1) 

วนัท่ีท่ีครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนบัจำก ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
มีดงัน้ี  

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิสุทธิ 
 เม่ือ  ภำยใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  ก ำหนด  ด้อยคุณภำพ  รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 250  -  -  -  -  -  250 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  53  53 
เงินลงทุน -  243  3  -  658  -  904 
รวม 250  243  3  -  658  53  1,207 

หนี้สินทำงกำรเงนิ              
เงินกูย้ืมอ่ืน -  130  -  -  -  -  130 
รวม -  130  -  -  -  -  130 

 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิสุทธิ 
 เม่ือ  ภำยใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  ก ำหนด  ด้อยคุณภำพ  รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 352  -  -  -  -  -  352 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  63  63 
เงินลงทุน -  259  -  -  476  -  735 
รวม 352  259  -  -  476  63  1,150 
หนี้สินทำงกำรเงนิ              
เงินกูย้ืมอ่ืน -  528  -  -  -  -  528 
รวม -  528  -  -  -  -  528 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิสุทธิ 
 เม่ือ  ภำยใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  ก ำหนด  ด้อยคุณภำพ  รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 72  -  -  -  -  -  72 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  53  53 
เงินลงทุน  -  208  -  -  358  -  566 
รวม 72  208  -  -  358  53  691 

หนี้สินทำงกำรเงนิ              
เงินกูย้ืมอ่ืน -  130  -  -  -  -  130 
รวม -  130  -  -  -  -  130 
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 (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิสุทธิ 
 เม่ือ  ภำยใน      ไม่ม ี  ลูกหนี ้   
 ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  เกิน 5 ปี  ก ำหนด  ด้อยคุณภำพ  รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ              
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 288  -  -  -  -  -  288 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  63  63 
เงินลงทุน -  224  -  -  476  -  700 
รวม 288  224  -  -  476  63  1,051 
หนี้สินทำงกำรเงนิ              
เงินกูย้ืมอ่ืน -  528  -  -  -  -  528 
รวม -  528  -  -  -  -  528 

34.2 ควำมเส่ียงท่ีส ำคญัของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรซ้ือขำยเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อกำร
เก็งก ำไรหรือเพื่อกำรคำ้ 

34.2.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียคือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินจะเปล่ียนแปลงไป 
เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียในตลำด ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน
และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม   

 ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2562   

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธ ิ   

 ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดของสัญญำ   

 หรือก่อนก ำหนดอตัรำใหม่ อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อตัรำดอกเบีย้  เม่ือ  น้อยกว่ำ    มำกกว่ำ  ลูกหนี ้  ไม่ม ี   อตัรำลอยตวั อตัรำคงที ่

 ลอยตวั  ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภำพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ                   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 181  -  -  -  -  -  69  250 0.375 - 1.20 - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  53  -  53 - - 

เงินลงทุน -  -  243  3  -  -  658  904 - 1.50 – 15.00 

รวม 181  -  243  3  -  53  727  1,207   

หนีสิ้นทำงกำรเงิน                   

เงินกูย้มือ่ืน -  -  130  -  -  -  -  130 - 3.90 - 4.00 

รวม -  -  130  -  -  -  -  130   
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(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม   

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561   

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธ ิ   

 ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดของสัญญำ   

 หรือก่อนก ำหนดอตัรำใหม่ อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อตัรำดอกเบีย้  เม่ือ  น้อยกว่ำ    มำกกว่ำ  ลูกหนี ้  ไม่ม ี   อตัรำลอยตวั อตัรำคงที ่

 ลอยตวั  ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภำพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ                   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 289  -  -  -  -  -  63  352 0.375 - 1.20 - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  63  -  63 - - 

เงินลงทุน -  -  259  -  -  -  476  735 - 1.25 – 13.00 

รวม 289  -  259  -  -  63  539  1,150   

                  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน                  

เงินกูย้มือ่ืน -  -  528  -  -  -  -  528 -  4.00 

รวม -  -  528  -  -  -  -  528   

 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

 ณ วนัที่ 30 มถุินำยน 2562   

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินสุทธ ิ   

 ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดของสัญญำ   

 หรือก่อนก ำหนดอตัรำใหม่ อตัรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อตัรำดอกเบีย้  เม่ือ  น้อยกว่ำ    มำกกว่ำ  ลูกหนี ้  ไม่ม ี   อตัรำลอยตวั อตัรำคงที ่

 ลอยตวั  ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภำพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ                   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 26  -  -  -  -  -  46  72 0.375 – 1.20 - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  53  -  53 - - 

เงินลงทุน -  -  208  -  -  -  358  566 - 9.00 - 15.00 

รวม 26  -  208  -  -  53  404  691   

                  

หนีสิ้นทำงกำรเงิน                  

เงินกูย้มือ่ืน -  -  130  -  -  -  -  130 - 3.90 – 4.00 

รวม -  -  130  -  -  -  -  130   

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร   
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561   
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิสุทธิ   
 ระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดของสัญญำ   
 หรือก่อนก ำหนดอัตรำใหม่ อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

 อัตรำดอกเบีย้  เม่ือ  น้อยกว่ำ    มำกกว่ำ  ลูกหนี ้  ไม่ม ี   อัตรำลอยตวั อัตรำคงที่ 
 ลอยตวั  ทวงถำม  1 ปี  1 - 5 ปี  5 ปี  ด้อยคุณภำพ  ดอกเบีย้  รวม   

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ                   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 225  -  -  -  -  -  63  288 0.375 - 1.20 - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  -  -  -  -  63  -  63 - - 
เงินลงทุน -  -  224  -  -  -  476  700 - 9.00 - 12.00 
รวม 225  -  224  -  -  63  539  1,051   

หนี้สินทำงกำรเงนิ                   

เงินกูย้ืมอ่ืน -  -  528  -  -  -  -  528 -  4.00 
รวม -  -  528  -  -  -  -  528   
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อตัรำผลตอบแทนเฉล่ียของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินเฉล่ียของบริษทัส ำหรับเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินชนิดท่ีมีดอกเบ้ียแสดงไวใ้นตำรำงต่อไปน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ/จ่ำย อตัรำผลตอบแทน 
   ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 517,085,413 1,355,867 0.52 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 361,355,945 11,622,427 6.43 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 23,336,692 181,286 1.55 
    
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ    
เงินกูย้มือ่ืน 331,666,667 6,914,206 4.17 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ/จ่ำย อตัรำผลตอบแทน 
   ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 335,523,990 2,876,497  0.86 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 547,960,525 59,288,637 10.82 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 23,261,597 332,535 1.43 
    
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ    
เงินกูย้มือ่ืน 722,083,333 28,612,632 3.96 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ/จ่ำย อตัรำผลตอบแทน 
   ถัวเฉลีย่ (ร้อยละ) 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 223,357,635 848,385 0.76 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 243,465,632 11,594,061 9.52 
    
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ    
เงินกูย้มือ่ืน 331,666,667 6,914,206 4.17 
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(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ ยอดคงเหลือถัวเฉลีย่ ดอกเบีย้รับ/จ่ำย อตัรำผลตอบแทน 
   ถั่วเฉลีย่ (ร้อยละ) 
    สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 303,809,325 2,824,166 0.93 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 532,104,807 59,466,533 11.18 
    
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ    
เงินกูย้มือ่ืน 722,083,333 28,612,632 3.96 

34.2.2 ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 
ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือ คือ ควำมเส่ียงท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บควำมเสียหำย
อนัสืบเน่ืองมำจำกกำรท่ีคู่สัญญำของบริษทัและบริษทัย่อยจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระ
ผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทำงกำรเงินได ้สินทรัพยท์ำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย
ไม่ได้มีควำมเส่ียงเก่ียวกับกำรกระจุกตัวมำกและมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงคือมูลค่ำ                        
ตำมบญัชีของเคร่ืองมือทำงกำรเงินหกัดว้ยส ำรองเผื่อขำดทุนตำมท่ีแสดงไวใ้นงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน  

34.2.3 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน 
ควำมเส่ียงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน คือ ควำมเส่ียงท่ีมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
จะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทอำจจะได้รับผลกระทบจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเกิดจำก
สินทรัพยท่ี์เป็นเงินตรำต่ำงประเทศในส่วนท่ีไม่ไดป้้องกนัควำมเส่ียง 
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บริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพย์เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 
ซ่ึ งบริษัทมิได้ใช้ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำ
แลกเปล่ียนดงัน้ี 

สินทรัพย์ สกลุเงนิ จ ำนวนเงนิ อตัรำแลกเปลีย่น 
   (บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ) 
  (หน่วย : พนั) ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 

    
หุน้สำมญั กีบ สำธำรณรัฐ 8,325,774 0.003508 
 ประชำธิปไตย   
 ประชำชนลำว   
หุน้สำมญั ดอลลำร์  293 30.4848 
 สหรัฐอเมริกำ   
หุน้สำมญั ดองเวยีดนำม 34,414,335 0.001311 

34.2.4 ควำมเส่ียงดำ้นสภำวะตลำด 
บริษัทมีควำมเส่ียงด้ำนสภำวะตลำดท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของรำคำหลักทรัพย ์
ซ่ึงอำจจะมีผลท ำให้มูลค่ำเงินลงทุนของบริษทัลดลงอย่ำงมีนัยส ำคญั อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทได้มีกำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนสภำวะตลำดให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้
โดยก ำหนดให้มีหน่วยงำนในกำรติดตำมและควบคุมควำมเส่ียงให้เป็นไปตำมท่ี
นโยบำยของบริษทัก ำหนดไว ้

34.2.5 มูลค่ำยติุธรรม 
ในกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม ดงันั้นมูลค่ำ
ยุติธรรมท่ีประมำณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ีจึงไม่จ  ำเป็นตอ้งบ่งช้ีถึง
จ ำนวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลำดแลกเปล่ียนในปัจจุบนั กำรใชข้อ้สมมติฐำนทำงกำรตลำด
และ/หรือวิธีกำรประมำณท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลกระทบท่ีมีสำระส ำคญัต่อมูลค่ำยุติธรรม 
ท่ีประมำณข้ึนบริษทัใชว้ิธีกำรและขอ้สมมติฐำนดงัต่อไปน้ี ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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34.2.5.1 รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
รำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินบำงรำยกำรของบริษัท
และบริษัทย่อยมีกำรวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนโดยตำรำงต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำว 

 

   (หน่วย : บำท) 
งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน/ 
หน้ีสินทำงกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรม ล ำดับช้ันมูลค่ำ
ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และข้อมูลที่ใช้ 
ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม    
 2562 2561   

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินลงทุน     
หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 108,537,769 105,247,574 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 
หลกัทรัพยห์น่วยลงทุน 301,743,956 382,629 2 มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value)  

    ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของรอบระยะเวลำรำยงำน 
ตรำสำรหน้ี - หุ้นกูภ้ำคเอกชน 3,195,550 - 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  
    ในอนำคตประมำณจำกอตัรำดอกเบ้ียล่วงหนำ้ ณ 
    วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 219,187,553 236,112,869 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  
    ในอนำคตประมำณจำกอตัรำดอกเบ้ียล่วงหนำ้ ณ 
    วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
     

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย     
หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 202,501,422 176,569,011 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ วนัส้ินท ำกำรสุดทำ้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 

 
 

   (หน่วย : บำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน/ 
หน้ีสินทำงกำรเงิน 

มูลค่ำยุติธรรม ล ำดับช้ันมูลค่ำ
ยุติธรรม 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ และข้อมูลท่ีใช้ 
ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม  

 2562 2561   
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน    
เงินลงทุน     
หลกัทรัพยเ์พื่อคำ้     
หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 108,537,769 105,247,574 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 

หลกัทรัพย ์หน่วยลงทุน 1,605,643 382,629 2 มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิ (Net  asset value)  
    ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของรอบระยะเวลำรำยงำน 

ตรำสำรหน้ี - ตัว๋แลกเงิน 208,022,101 224,872,394 2 ประมำณกำรกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสด  
    ในอนำคตประมำณจำกอตัรำดอกเบ้ียล่วงหนำ้ ณ 
    วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
     

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขำย    
หลกัทรัพยหุ์้นทุน - หลกัทรัพย ์ 202,501,422 176,569,011 1 รำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของ 

จดทะเบียน    รอบระยะเวลำรำยงำนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
    ประเทศไทยและตลำดหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 
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34.2.5.2 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและล ำดบัชั้นมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท   

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 250,420,705 250,420,705 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 
    ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 23,360,460 23,360,460 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 
    ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนทัว่ไป     

หลกัทรัพยหุ์้นทุน 45,460,333 45,460,333 3 มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัท่ีลงทุน 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงินกูย้มือ่ืน     
ตัว๋แลกเงิน 129,879,390 129,879,390 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 
    ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ 

(หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท   

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 352,445,320 352,445,320 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 
    ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก ำหนด 23,289,155 23,289,155 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 
    ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนทัว่ไป     

หลกัทรัพยหุ์้นทุน 193,303,152 193,303,152 3 มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัท่ีลงทุน 
     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงินกูย้มือ่ืน     
ตัว๋แลกเงิน 528,062,334 528,062,334 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 
    ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ 
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(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2562 ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท   

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 72,271,228 72,271,228 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 
    ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนทัว่ไป     
หลกัทรัพยหุ์้นทุน 45,460,333 45,460,333 3 มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัท่ีลงทุน 

     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงินกูย้มือ่ืน     
ตัว๋แลกเงิน 129,879,390 129,879,390 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 
    ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ 

(หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ล ำดบัช้ันมูลค่ำ เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ  
 มูลค่ำตำมบัญชี มูลค่ำยุติธรรม ยุติธรรม และข้อมูลที่ใช้ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท   

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 288,040,386 288,040,386 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 
    ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 
เงินลงทุนทัว่ไป     
หลกัทรัพยหุ์้นทุน 193,303,152 193,303,152 3 มูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัท่ีลงทุน 

     
หน้ีสินทำงกำรเงิน     
เงินกูย้มือ่ืน     
ตัว๋แลกเงิน 528,062,334 528,062,334 3 มูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ 
    ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระ 

35. กำรโอนธุรกจิ 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภำคม 2552 บริษทัไดโ้อนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมำร์จ้ินให้แก่
บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตำมแผนร่วมลงทุนกบัธนำคำรกรุงไทย 
จ ำกดั (มหำชน) ในกำรพฒันำธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนั โดยบริษทัได้รับค่ำตอบแทนส ำหรับกำรโอน
ธุรกิจรวมเป็นจ ำนวนเงิน 500 ลำ้นบำท เม่ือส้ินสุดปี 2554 บริษทัรับรู้ค่ำตอบแทนส ำหรับกำรโอนธุรกิจ
ครบทั้ ง 500 ล้ำนบำท เน่ืองจำกบริษัทร่วมสำมำรถท ำก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและ 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ไดต้ำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำ 



 
- 67 - 

 

 

บริษัทรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บุคคลภำยนอกในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” 
ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดงักล่ำวเป็นรำยได้ เม่ือบริษทั 
มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง และเม่ือบริษทัร่วมค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำหรือมีกำรขำยสินทรัพย ์
ท่ีรับโอนจำกบริษทัออกไปใหก้บับุคคลภำยนอก  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2561 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม
เพิ่มเติมเป็นจ ำนวนเงิน 0.01 ลำ้นบำท 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และ 2561 บริษทัรับรู้ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่
บริษทัร่วมเพิ่มเติมเป็นจ ำนวนเงิน 0.02 ลำ้นบำทและ 0.03 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2562 และวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ก ำไรจำกกำรโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้
คงเหลือเป็นจ ำนวนเงิน 148.20 ลำ้นบำท และ 148.22 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

36. คดีฟ้องร้อง 
เม่ือวนัท่ี 18 มีนำคม 2562 บุคคลภำยนอกรำยหน่ึงฟ้องร้องคดีต่อบริษทัเป็นจ ำเลยร่วมกบับริษทัร่วมแห่ง
หน่ึงในมูลละเมิดจำกกำรให้บริกำรทำงกำรเงินประเภทหน่ึง บริษัทได้ยื่นค ำให้กำรต่อศำลแล้ว ทั้ งน้ี 
ฝ่ำยบริหำรและทนำยควำมของบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ บริษัทมีหลักฐำนท่ีจะหักล้ำงข้อกล่ำวหำได ้
ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลอุทธรณ์วำ่เป็นคดีผูบ้ริโภคหรือไม่  

37. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวนัท่ี 16 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อินโนเทค จ ำกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย มีมติอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแลว้จำก 225.40 ลำ้นบำทเป็น 112.70 
ลำ้นบำทโดยกำรลดมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวจ้ำกหุ้นละ 10 บำท เป็นหุ้นละ 5 บำทและโอนส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
เพื่อลดขำดทุนสะสมของบริษทัยอ่ย 

38. กำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบกำรเงินจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 21 สิงหำคม 2562 


