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บริษัท เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย”) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

บริษทั เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั ซีมิโก ้แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)) (“บริษทั”) 

เป็นบริษทัมหาชน จาํกดั ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย  บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน จาํกดั 

ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกัด เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2537 และได้เข้าเป็นบริษทัจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวนัที่ 17 มีนาคม 2538 และมีที่อยู่จดทะเบียนท่ี             

ชั้น 18 เลขท่ี 287 อาคารลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500  

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ได้แก่ 

1. ธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

2. การคา้หลกัทรัพย ์ 

3. การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน  

4. การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 

5. การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ต  

6. ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

7.  ธุรกิจการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัได้โอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบัญชีมาร์จ้ินให้แก่

บริษทัหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั ตามแผนร่วมลงทุนกับธนาคาร 

กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกนัและบริษทัไดห้ยดุประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์

และธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเป็นการชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 

ตามหนงัสืออนุมติัของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กลต. ธ.701/2552 

ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหยุดประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้

ไปจนถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2556 ตามหนังสืออนุมัติของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และ          

ตลาดหลักทรัพย์ท่ี กลต.ธ.474/2554 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2554 ต่อมาบริษทัได้ยื่นขอรับความเห็นชอบ

ระบบงานการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอยูแ่ลว้ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยโ์ดยบริษทัไดรั้บ

อนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนตามหนงัสือท่ีกลต. บธ. 994/2556 

ลงวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 เป็นตน้ไป
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บริษทัไดด้าํเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ก่สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพซ่ึงไม่ตอ้ง

ใชใ้บอนุญาตดงักล่าว โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั 

(มหาชน)” เป็น “บริษทั ซีมิโก ้แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั  

และต่อมาวนัท่ี 29 เมษายน 2564 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือจาก “บริษทั ซีมิโก ้แคปปิตอล 

จาํกดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)” 

บริษทัมีบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

1. บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็กซ์สปริง จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อินโนเทค 

จาํกดั) ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการจดัการกองทุนรวม 

กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และการเป็นผู ้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์

2. บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จาํกัด (เดิมช่ือ บริษทับริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกัด) 

ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อประกอบธุรกิจประเภทรับซ้ือ รับโอน

และรับจา้งบริหาร สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของสถาบนัการเงิน หรือสินทรัพยข์องสถาบนัการเงินท่ีถูก

ระงบัการดาํเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ์ธุรกิจเงินทุน 

ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ตลอดจนถึงหลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้นเพื่อนาํไปบริหารพฒันาหรือจาํหน่าย

จ่ายโอนต่อไป 

3. บริษทั เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จาํกัด (เดิมช่ือ บริษทั เอสอี ดิจิทัล จาํกัด) ประกอบกิจการในประเทศไทย               

บริษทัมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั และเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2562 บริษทัไดรั้บ

ความเห็นชอบเป็นผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์

4. บริษทั เอ็กซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษทัมีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนิน

ธุรกิจการลงทุนในบริษทัจาํกดั 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ

เปล่ียนแปลง 

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดทําและแสดงรายการในงบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน

ระหว่างกาล โดยกลุ่มบริษทัเลือกนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั

ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ               

ผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาํปีและเป็นไปตามขอ้บังคบัของ             

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2560  เร่ือง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการ

เก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ เร่ือง “กาํหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม ่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใชข้อ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน

ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

 ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดด้าํเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ก่สาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป ส่งผลให้บริษทัไดมี้

การเปล่ียนรูปแบบเดิมท่ีใชข้องงบการเงินของบริษทัหลกัทรัพยต์ามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นรูปแบบตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยบริษทัไดจ้ดั

ประเภทรายการใหม่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สาํหรับ

งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ท่ีแสดงไวเ้พื่อการเปรียบเทียบตามประกาศ

ดงักล่าว และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ดงัน้ี 
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(หน่วย: บาท)  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด   

 วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 การจดัประเภทรายการเดิม การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  

     

กาํไรจากเงินลงทุน 1,416,075 1,244,605 กาํไรและผลตอบแทนจาก

เคร่ืองมือทางการเงิน 

กาํไรจากเงินลงทุน 

เงินปันผล 5,920,172 5,920,172 กาํไรและผลตอบแทนจาก

เคร่ืองมือทางการเงิน 

เงินปันผล 

ตน้ทุนทางการเงิน 1,297,961 4,161,785 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ตน้ทุนทางการเงิน 

 

(หน่วย: บาท)  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด   

 วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 การจดัประเภทรายการเดิม การจดัประเภทรายการใหม่ 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  

     

กาํไรจากเงินลงทุน 7,890,420 7,687,169 กาํไรและผลตอบแทนจาก

เคร่ืองมือทางการเงิน 

กาํไรจากเงินลงทุน 

เงินปันผล 10,591,620 10,591,620 กาํไรและผลตอบแทนจาก

เคร่ืองมือทางการเงิน 

เงินปันผล 

ตน้ทุนทางการเงิน 2,369,702 8,183,100 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ตน้ทุนทางการเงิน 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทาํขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี                

31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้เพิ่มเติมในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

2.3 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ            

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

3.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช ้

สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบั            

ผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ                 

งบการเงินของกลุม่บริษทั 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด เงินฝากระยะส้ัน และตัว๋เงินระยะส้ัน     

   ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 822,536,921 294,889,928 662,680,933 200,323,597 

หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้  (6,317) (4,259,627) - (4,244,310) 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 822,530,604 290,630,301 662,680,933 196,079,287 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากสถาบนัการเงินในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ในงบแสดงฐานะ

การเงินรวมจํานวน 0.01 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 4.26 ล้านบาท) และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563                  

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 4.24 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัตอ้งส่งคืนเม่ือลูกคา้ทวงถาม 

 เน่ืองจากในระหว่างปี 2563 บริษทัได้ดาํเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์แก่สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ดงันั้นทรัพยสิ์นคงเหลือของลูกคา้ปัจจุบนับริษทั

ไดด้าํเนินการทาํสัญญาการฝากและดูแลทรัพยสิ์นคงคา้งของลูกคา้กบับริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั 

 ปัจจุบนัลูกคา้ธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์มียอดเงินลงทุนคงเหลือท่ีโอนไปฝากไวก้ับบริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย               

ซีมิโก ้จาํกดั (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 24) มีจาํนวน 381 บญัชี โดยลูกคา้ดงักล่าวมี 

เงินฝากเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพยจ์าํนวน 4.35 ลา้นบาท และหุน้มูลค่า 39.85 ลา้นบาท 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ 37,495,356 31,820,526 - - 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ               

จากธุรกิจจดัการลงทุน 154,844 192,236 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 37,650,200 32,012,762 - - 

7. เงินลงทุนในลูกหนี ้

        ในระหวา่งงวด บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซ์สปริง เอ เอม็ ซี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ไดป้ระมูล

เงินลงทุนจากการซ้ือลูกหน้ีซ่ึงทั้งจาํนวนเป็นสินเช่ือดอ้ยคุณภาพท่ีซ้ือมาจากสถาบนัการเงินอ่ืน  ณ วนัท่ี               

30 มิถุนายน 2564 มีมูลค่า 127.30 ลา้นบาท  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7 

8. สินทรัพย์ทางการเงิน 

8.1 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีไม่ไดว้างเป็นประกนั ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน   

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 14,025,175 39,385,562 

หน่วยลงทนุ 19,058,444 36,417,275 

ตัว๋แลกเงิน 316,723,447 589,893,904 

หุ้นกูภ้าคเอกชน 3,450,844 3,416,174 

รวมเงินลงทนุตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 353,257,910 669,112,915 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย   

ตัว๋แลกเงิน 285,000,000 - 

รวมเงินลงทนุตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 285,000,000 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 638,257,910 669,112,915 

 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน   

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 14,025,175 39,385,562 

หน่วยลงทนุ 19,058,444 16,396,750 

ตัว๋แลกเงิน 316,723,447 589,893,904 

รวมเงินลงทนุตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 349,807,066 645,676,216 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย   

ตัว๋แลกเงิน 285,000,000 - 

รวมเงินลงทนุตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 285,000,000 - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 634,807,066 645,676,216 
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.28  กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีไม่ไดว้างเป็นประกนั ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน   

หุ้นสามญั 40,625,620 45,873,311 

หุ้นกูภ้าคเอกชน 19,983,843 - 

รวมเงินลงทนุตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 60,609,463 45,873,311 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 19,846,309 123,422,415 

รวมเงินลงทนุวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 19,846,309 123,422,415 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย   

ตัว๋แลกเงิน 5,100,654 15,399,654 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (5,100,654) (15,399,654) 

รวมเงินลงทนุตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 80,455,772 169,295,726 
 

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน   

หุ้นสามญั 40,625,620 45,873,311 

หุ้นกูภ้าคเอกชน 19,983,843 - 

รวมเงินลงทนุตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 60,609,463 45,873,311 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 19,846,309 123,422,415 

รวมเงินลงทนุวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 19,846,309 123,422,415 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 80,455,772 169,295,726 
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8.3  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 

 

เหตุผลของการใช้

ทางเลือกในการ

แสดงรายการ          

ดว้ยวิธีดงักล่าว มูลค่ายติุธรรม 

เงินปันผลรับ               

งวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                         

30 มิถุนายน 

2564 

ขาดทุนสะสม          

ท่ีถูกโอนภายใน 

ส่วนของเจา้ของ 

เหตุผล                       

ของการโอน 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ             

การเช่าอสังหาริมทรัพย ์               

เอไอเอม็ คอมเมอร์เชียล โกรท 

มีความตั้งใจถือ 

เงินลงทุนระยะยาว 

10,575,400 234,130 (216,288) ขาย 

บริษทัผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน มีความตั้งใจถือ  

เงินลงทุนระยะยาว 

9,270,909 407,327 (72,166) ขาย 

รวม  19,846,309 641,457 (288,454)  

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

เหตุผลของการใช้

ทางเลือกในการ

แสดงรายการ          

ดว้ยวิธีดงักล่าว  มูลค่ายติุธรรม 

เงินปันผลรับ 

สาํหรับปี               

ส้ินสุดวนัท่ี             

31 ธนัวาคม 2563 

ขาดทุนสะสม          

ท่ีถูกโอนภายใน 

ส่วนของเจา้ของ 

 

 

เหตุผล                       

ของการโอน 

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 

มีความตั้งใจถือ  

เงินลงทุนระยะยาว 

84,700,000 4,868,709 5,894,527 ขาย 

บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลอ็ปเมนท ์

จาํกดั (มหาชน) 

มีความตั้งใจถือ 

เงินลงทุนระยะยาว 

18,209,250 382,075 (168,830) ขาย 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ             

การเช่าอสังหาริมทรัพย ์               

เอไอเอม็ คอมเมอร์เชียล โกรท 

มีความตั้งใจถือ 

เงินลงทุนระยะยาว 

11,139,570 1,206,423 (61,705) ขาย 

บริษทัผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน มีความตั้งใจถือ 

เงินลงทุนระยะยาว 

9,373,595 422,201 - - 

รวม  123,422,415 6,879,408 5,663,992  
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษัทมีการตัดรายการเงินลงทุนใน                          

ตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออกจากบญัชี ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 

 

มูลค่ายติุธรรม                      

ณ วนัท่ีมีการตดัรายการ เงินปันผลรับ 

กาํไร (ขาดทุน)  

จากการตดัรายการ                        

(สุทธิภาษีเงินได)้ 

เหตุผล                             

ในการตดัรายการ 

รายการที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี:     

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ                 

การเช่าอสังหาริมทรัพย ์                      

เอไอเอม็ คอมเมอร์เชียล โกรท 379,640 234,130 (216,288) ขาย 

บริษทัผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน 28,600 407,327 (72,166) ขาย 

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 93,504,261 833,250 33,086,360 ขาย 

บริษทั ชาญอิสสระ  

ดีเวลอ็ปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 16,806,223 - (14,135,966) ขาย 

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2563 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ีมีการตดัรายการ เงินปันผลรับ 

ขาดทุนจากการ                

ตดัรายการ                       

(สุทธิภาษีเงินได)้ 

เหตุผล                             

ในการตดัรายการ 

รายการที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี:     

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 64,087 4,233,660 (139,130) ขาย 

Yeah1 Group Corporation 8,179,791 - (32,881,230) ขาย 

อ่ืนๆ 759,865 382,075 210,292 ขาย 
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9. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์ 

 บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีอ่ืน   

ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างดาํเนินคดี 30,174,206 34,374,206 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 30,174,206 34,374,206 

หกั   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (30,174,206) (34,374,206) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ - - 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท์ั้งหมดเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิต 

10. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า 

จะเกิดขึ้น ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น

อยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น           

อยา่งมีนยัสาํคญัของ            

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน   

ท่ีมีการดอ้ยค่า            

ดา้นเครดิต รวม 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     

ยอดตน้งวด - - 34,374,206 34,374,206 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด - - (4,200,000) (4,200,000) 

ยอดปลายงวด - - 30,174,206 30,174,206 

     

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย     

ยอดตน้งวด - - 15,399,654 15,399,654 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด - - (10,299,000) (10,299,000) 

ยอดปลายงวด - - 5,100,654 5,100,654 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น

อยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น           

อยา่งมีนยัสาํคญัของ            

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน   

ท่ีมีการดอ้ยค่า            

ดา้นเครดิต รวม 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     

ยอดตน้ปี - - 42,548,314 42,548,314 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี - - (8,174,108) (8,174,108) 

ยอดปลายปี - - 34,374,206 34,374,206 

     

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย     

ยอดตน้ปี - - 65,133,799 65,133,799 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี - - (49,734,145) (49,734,145) 

ยอดปลายปี - - 15,399,654 15,399,654 

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น

อยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น           

อยา่งมีนยัสาํคญัของ            

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีมีการดอ้ยค่า             

ดา้นเครดิต รวม 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     

ยอดตน้งวด - - 34,374,206 34,374,206 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด - - (4,200,000) (4,200,000) 

ยอดปลายงวด - - 30,174,206 30,174,206 

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น

อยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น           

อยา่งมีนยัสาํคญัของ            

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีมีการดอ้ยค่า             

ดา้นเครดิต รวม 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     

ยอดตน้ปี - - 42,548,314 42,548,314 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี - - (8,174,108) (8,174,108) 

ยอดปลายปี - - 34,374,206 34,374,206 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

11.1 รายละเอยีดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน

ประเทศไทย ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  
สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                       

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม        

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 49.71 49.71 1,244.1 1,244.1 1,443.5 1,387.2 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั นาํเขา้ ส่งออก       

 จดัจาํหน่ายปลีก       

 และส่งนํ้าหอมและ       

 เคร่ืองสาํอาง 26.00 26.00 26.0 26.0 9.4 11.7 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุขภาพ       

 ดา้นธุรกิจโยคะ       

 สตูดิโอ       

 อาหารและโรงแรม 30.00 30.00 217.8 217.8 186.0 188.3 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม    1,487.9 1,487.9 1,638.9 1,587.2 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                       

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทย่อย        

บริษัทท่ีถือหุ้นทางตรง        

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง  ให้บริการจดัการ       

จาํกดั  กองทุนรวม       

 กองทุนส่วนบุคคล       

 และกองทุนสาํรอง       

 เล้ียงชีพ 100.00 100.00 275.8 275.8 62.4 72.2 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซ์สปริง เอ เอ็ม ซี  รับซ้ือ รับโอน       

   จาํกดั  และรับจา้งบริหาร       

 สินทรัพยด์อ้ย       

 คุณภาพของ       

 สถาบนัการเงิน 100.00 100.00 25.0 25.0 16.3 21.9 

บริษทั เอก็ซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั สินทรัพยดิ์จิทลั 100.00 100.00 475.0 475.0 346.7 387.1 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั ธุรกิจการลงทุน 100.00 - 1.0 - 0.8 - 

บริษัทท่ีถือหุ้นทางอ้อม        

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลดิ้ง จาํกดั ธุรกิจลงทุนใน       

 อสังหาริมทรัพย ์   - - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    776.8 775.8 426.2 481.2 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า    (213.4) (203.6) - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ    563.4 572.2 426.2 481.2 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                       

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม        

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 49.71 49.71 1,244.1 1,244.1 1,443.5 1,387.2 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั นาํเขา้ ส่งออก       

 จดัจาํหน่ายปลีก       

 และส่งนํ้าหอมและ       

 เคร่ืองสาํอาง 26.00 26.00 26.0 26.0 9.4 11.7 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุขภาพ       

 ดา้นธุรกิจโยคะ       

 สตูดิโอ       

 อาหารและโรงแรม 30.00 30.00 217.8 217.8 186.0 188.3 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม    1,487.9 1,487.9 1,638.9 1,587.2 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ   2,051.3 2,060.1 2,065.1 2,068.4 

11.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้            

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                    

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น                                                      

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

เงินปันผลท่ีบริษทัรับ 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย  

   ซีมิโก ้จาํกดั 53.1 31.4 (6.3) (7.1) - - 

บริษทั เซนติเมนทลั  

   (ประเทศไทย) จาํกดั (1.7) (1.0) - - - - 

บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั (4.5) (6.3) - -          - - 

รวม 46.9 24.1 (6.3) (7.1) - - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)                    

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น                                                      

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

เงินปันผลท่ีบริษทัรับ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย  

   ซีมิโก ้จาํกดั 121.9 50.7 (3.8) 0.6 61.8 - 

บริษทั เซนติเมนทลั  

   (ประเทศไทย) จาํกดั (2.3) (2.4) - - - - 

บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั (2.3) (4.4) - - - - 

รวม 117.3 43.9 (3.8) 0.6 61.8 - 

11.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมท่ีมีสาระสําคัญ 

 รายละเอียดและขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปจากงบการเงินของบริษทัร่วมดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม 

ช่ือบริษทั 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บริษัทร่วม     

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั 9,618.3 8,552.2 7,123.9 6,171.0 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 96.9 88.5 54.4 37.2 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 540.1 483.9 440.1 375.3 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 รายไดร้วม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั 2564 2563 2564 2563 

บริษัทร่วม     

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั 489.3 375.9 1,032.4 682.8 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั 10.6 13.8 23.1 28.8 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั 54.6 58.0 153.5 182.0 
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12. เงินกู้ยืมอ่ืน 

  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม 

  30 มิถุนายน 2564 

  ระยะเวลาคงเหลือของหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระ 

 อตัราดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 (ร้อยละต่อปี)     

เงินกู้ยืมอ่ืน        

ตัว๋แลกเงิน 3.20 - 3.75 168,854,827 - - 168,854,827 

รวมเงินกูยื้มอ่ืน   168,854,827 - - 168,854,827 

 

  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม 

  31 ธนัวาคม 2563 

  ระยะเวลาคงเหลือของหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระ 

 อตัราดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 (ร้อยละต่อปี)     

เงินกู้ยืมอ่ืน        

ตัว๋แลกเงิน 3.40 - 3.75 167,311,342 - - 167,311,342 

รวมเงินกูยื้มอ่ืน   167,311,342 - - 167,311,342 

 

  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  30 มิถุนายน 2564 

  ระยะเวลาคงเหลือของหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระ 

 อตัราดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 (ร้อยละต่อปี)     

เงินกู้ยืมอ่ืน        

ตัว๋แลกเงิน 3.20 - 3.75 168,854,827 - - 168,854,827 

เงินกูยื้ม 3.50 210,000,000 - - 210,000,000 

รวมเงินกูยื้มอ่ืน   378,854,827 - - 378,854,827 
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  (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  31 ธนัวาคม 2563 

  ระยะเวลาคงเหลือของหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระ 

 อตัราดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

 (ร้อยละต่อปี)     

เงินกู้ยืมอ่ืน        

ตัว๋แลกเงิน 3.40 - 3.75 167,311,342 - - 167,311,342 

เงินกูยื้ม 3.50 290,000,000 - - 290,000,000 

รวมเงินกูยื้มอ่ืน   457,311,342 - - 457,311,342 

13. ทุนเรือนหุ้น 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน  1,240,302,463 บาท

และมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 826,925,836 บาท และ 826,868,463 บาท ตามลาํดบั 

หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 คาํนวณดงัน้ี 

 (หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ยอดยกมา (มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 1,653,736,926 1,588,328,707 

เพิ่มระหวา่งงวด 57,056 65,408,219 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  1,653,793,982 1,653,736,926 

14. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม  

และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

                 

463,603 186,604 - - 

ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 5,244,830 17,266,463 - - 

อ่ืน ๆ - 125,000 - 125,000 

รวม 5,708,433 17,578,067 - 125,000 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม  

และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 957,326 308,184 - - 

ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 5,674,830 20,742,463 - - 

อ่ืน ๆ - 315,407 - 315,407 

รวม 6,632,156 21,366,054 - 315,407 

15. รายได้ดอกเบีย้ 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากในสถาบนัการเงิน 192,184 264,613 151,962 280,488 

อ่ืน ๆ 1,207,637 247,135 1,677,089 236,202 

รวม 1,399,821 511,748 1,829,051 516,690 

 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากในสถาบนัการเงิน 330,992 839,764 290,743 736,862 

อ่ืน ๆ 1,392,568 526,592 1,862,020 472,404 

รวม 1,723,560 1,366,356 2,152,763 1,209,266 
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16. กาํไรจากเงินลงทุน 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน 2,874,570 (8,637,254) 2,874,569 (8,637,254) 

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารหน้ี 12,817,852 10,053,329 12,810,279 9,881,859 

รวม 15,692,422 1,416,075 15,684,848 1,244,605 

 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน 10,529,564 (9,438,090) 10,529,564 (9,438,090) 

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารหน้ี 26,454,092 17,328,510 26,405,783 17,125,259 

รวม 36,983,656 7,890,420 36,935,347 7,687,169 

17. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการกองทุน                 

ส่วนบุคคลและการจดัการกองทุนรวม 192,535 - - - 

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 146,550 24,041 - - 

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (719,244) 11,314,463 - - 

อ่ืน ๆ 49,554 115,367 40,817 - 

รวม (330,605) 11,453,871 40,817 - 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการกองทุน                 

ส่วนบุคคลและการจดัการกองทุนรวม 649,235 - - - 

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 194,166 32,179 - - 

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั (489,244) 14,790,463 - - 

อ่ืน ๆ 302,396 163,211 182,214 - 

รวม 656,553 14,985,853 182,214 - 

18. โอนกลบัผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 8,090,000 9,447,000 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,100,000 835,582 2,100,000 835,582 

รวม 10,190,000 10,282,582 2,100,000 835,582 

 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 10,299,000 9,447,000 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 4,200,000 3,974,108 4,200,000 3,974,108 

รวม 14,499,000 13,421,108 4,200,000 3,974,108 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

21 

19. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 4,889,700 3,898,045 1,846,792 1,763,974 

ค่าท่ีปรึกษา 21,760,321 3,787,414 6,842,051 460,905 

ค่าใชจ่้ายดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 1,894,311 1,075,857 176,016 327,004 

ค่ารับรอง 2,095 2,675 - - 

ค่าใชจ่้ายดา้นประชาสัมพนัธ์ 1,108,497 2,049,110 59,078 - 

ค่าใชจ่้ายเดินทาง 365,781 404,738 57,927 231,608 

ค่าใชจ่้ายตลาดหลกัทรัพย ์ 754,551 209,129 754,551 209,129 

ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน 557,187 399,044 459,208 322,607 

ค่าภาษีอากร 54,078 36,943 12,226 24,080 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (12,009) - (15,763) - 

ค่าใชจ่้ายจดัการประชุมสัมมนา 199,552 6,100 194,686 5,196 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,160,931 1,012,286 868,630 473,239 

อ่ืนๆ 656,261 1,363,244 327,158 317,718 

รวม 33,391,256 14,244,585 11,582,560 4,135,460 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 11,072,314 7,805,371 3,953,149 3,687,460 

ค่าท่ีปรึกษา 27,085,799 5,367,898 7,205,124 1,116,114 

ค่าใชจ่้ายดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 3,281,701 1,965,857 333,089 660,378 

ค่ารับรอง 48,873 173,393 - 2,623 

ค่าใชจ่้ายดา้นประชาสัมพนัธ์ 1,590,958 2,868,055 60,078 - 

ค่าใชจ่้ายเดินทาง 696,964 816,484 235,369 537,074 

ค่าใชจ่้ายตลาดหลกัทรัพย ์ 944,663 446,755 944,663 446,755 

ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน 676,423 485,967 529,000 343,954 

ค่าภาษีอากร 736,002 1,353,549 27,114 1,309,522 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 751,945 - 741,947 - 

ขาดทุน (กาํไร) จากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ 1,906,744 - (48,169) - 

ค่าใชจ่้ายจดัการประชุมสัมมนา 206,652 29,888 199,854 23,891 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,675,349 3,092,693 1,152,430 2,056,941 

อ่ืนๆ 1,144,666 2,035,122 380,568 642,436 

รวม 51,819,053 26,441,032 15,714,216 10,827,148 

20. ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 

2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับงวด - - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว     

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (521,376) (2,038,218) (521,376) (2,038,218) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (521,376) (2,038,218) (521,376) (2,038,218) 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับงวด - - - - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว     

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 2,054,711 (1,746,000) 2,054,711 (1,746,000) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุ

เบด็เสร็จ 2,054,711 (1,746,000) 2,054,711 (1,746,000) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกับ            

อตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้

ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 14,750,309 16,786,331 (8,747,169) 138,340 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     

      คูณอตัราภาษี (2,950,062) (3,357,266) 1,749,434 (27,668) 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางบญัชี     

       แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทางภาษี 4,761,354 4,318,600 61,858 989,002 

ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

      สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (338,746) (4,672,579) (338,746) (4,672,579) 

ผลขาดทนุทางภาษีสะสมใชไ้ป (คาดว่าจะไม่ไดใ้ช)้ (1,993,922) 1,673,027 (1,993,922) 1,673,027 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ  (521,376) (2,038,218) (521,376) (2,038,218) 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 62,581,653 9,000,891 53,004,483 (14,257,268) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     

      คูณอตัราภาษี (12,516,331) (1,800,178) (10,600,897) 2,851,454 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางบญัชี     

       แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยทางภาษี 13,587,405 13,824,489 11,671,971 9,172,857 

ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

      สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (448,164) (4,856,025) (448,164) (4,856,025) 

ผลขาดทนุทางภาษีสะสมใชไ้ป (คาดว่าจะไม่ไดใ้ช)้ 1,431,801 (8,914,286) 1,431,801 (8,914,286) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทนุ

เบด็เสร็จ  2,054,711 (1,746,000) 2,054,711 (1,746,000) 

21.  รายการธุรกิจกบักจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน ความสัมพนัธ์ 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซ์สปริง เอ เอม็ ซี จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอก็ซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั คริสตลั ซิลด ์โปรเฟสชัน่นอล คาร์ โคท้ต้ิง จาํกดั บริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 

มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงค้าง     

บริษัทย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง จาํกดั      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุฯขอ้ 11) - - 62,423,583 72,170,047 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหาร                 

โดยบริษทัยอ่ย 14,560,599 10,971,744 14,560,599 10,971,744 

ลูกหน้ีอื่น - - 12,029 2,916 

ค่าบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคลคา้งจ่าย - - 12,788 9,767 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซส์ปริง เอ เอม็ ซี จาํกดั      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุฯขอ้ 11) - - 25,000,000 25,000,000 

เงินให้กูย้ืม - - 100,000,000 - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 276,712 - 

บริษทั เอก็ซส์ปริง ดิจิทลั จาํกดั      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุฯขอ้ 11) - - 475,000,000 475,000,000 

เงินกูย้ืมอื่น - - 210,000,000 290,000,000 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - 5,200,137 500,548 

บริษทั เอก็ซส์ปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุฯขอ้ 11) - - 1,000,000 - 

เงินให้กูย้ืม - - 1,000,000 - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 142,055 - 

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลด้ิง จาํกดั     

ลูกหน้ีอื่น - - 10,005 - 

บริษัทร่วม     

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุฯขอ้ 11) 1,443,485,776 1,387,198,077 1,244,095,520 1,244,095,520 

เงินฝากเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 6,599,764 35,766,475 6,599,764 35,766,475 

ลูกหน้ีอื่น 9,004 9,004 - - 

เจา้หน้ีการคา้ 864,142 787,204 856,000 787,204 

เจา้หน้ีอื่น 191,397 222,172 120,831 154,113 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุฯขอ้ 11) 9,445,501 11,742,332 26,000,000 26,000,000 

บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั      

เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ดูหมายเหตุฯขอ้ 11) 186,005,186 188,277,951 217,800,000 217,800,000 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษัทท่ีมีกรรมการร่วมกัน     

บริษทั คริสตลั ซิลด ์โปรเฟสชัน่นอล คาร์  

โคท้ต้ิง จาํกดั 

    

เงินลงทุนในหุ้นสามญั - 37,800,000 - 37,800,000 
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ในระหว่างงวด บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดังกล่าว

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถ              

สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน   

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทย่อย       

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน            

เอก็ซ์สปริง จาํกดั  

     

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - - 236,202 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา           

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

รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ี - - 219,375 219,375 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

รายไดอ้ื่น - - 18,248 164,480 ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ          

กองทุนส่วนบุคคล 

 

- 

 

- 

 

33,647 

 

 - 

 

ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา            

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซส์ปริง  

เอ เอม็ ซี จาํกดั 

     

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - 327,397 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา           

บริษทั เอก็ซส์ปริง ดิจิทลั จาํกดั       

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

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืมอื่น - - 2,196,849 2,960,014 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา               

บริษทั เอก็ซส์ปริง  

อลัไลแอนซ ์จาํกดั 

     

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - 142,055 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัทร่วม      

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั      

รายไดค้่าเช่า 27,011 23,410 - - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

ค่าบริการงานวิจยั - 750,000 - 750,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

ค่าบริการจดัการและค่าธรรมเนียมอื่น 1,166,537 474,693 1,150,304 339,693 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา         

ค่าใชจ่้ายอื่น 227,413 174,991 108,344 133,874 ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 
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   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน   

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทย่อย       

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  

เอก็ซ์สปริง จาํกดั  

     

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - - 472,404 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา           

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

รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ี - - 438,750 438,750 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

รายไดอ้ื่น - - 26,547 378,433 ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ

กองทุนส่วนบุคคล 

- - 172,584 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา            

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซส์ปริง  

เอ เอม็ ซี จาํกดั 

     

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - 327,397 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา           

บริษทั เอก็ซส์ปริง ดิจิทลั จาํกดั       

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

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืมอื่น - - 4,699,589 6,005,779 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา               

บริษทั เอก็ซส์ปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั      

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - 142,055 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัทร่วม      

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั      

เงินปันผลรับ - - 61,824,768 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าเช่า 54,023 50,421 - - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

ค่าบริการงานวิจยั - 1,500,000 - 1,500,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

ค่าบริการจดัการและค่าธรรมเนียมอื่น 1,475,901 971,759 1,429,627 557,759 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา         

ค่าใชจ่้ายอื่น 514,136 397,586 286,367 282,028 ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 
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21.1  เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีรายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระหว่างกนั

ซ่ึงเป็นเงินใหกู้ย้มืแบบไม่มีหลกัประกนั รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                                      

 1 มกราคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2564 

เงินให้กู้ยืม     

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซ์สปริง                 

เอ เอม็ ซี จาํกดั - 130,000,000 (30,000,000) 100,000,000 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั - 1,000,000 - 1,000,000 

รวม - 131,000,000 (30,000,000) 101,000,000 

 

21.2 เงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บริษทัมีรายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระหวา่งกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                                      

 1 มกราคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2564 

เงินกูยื้มอ่ืน     

บริษทั เอก็ซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั  290,000,000 - (80,000,000) 210,000,000 

 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                                      

 1 มกราคม 2563 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกูยื้มอ่ืน     

บริษทั เอก็ซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั  350,000,000 290,000,000 (350,000,000) 290,000,000 
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21.3 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,459,602 8,442,258 4,051,167 4,691,767 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 298,779 744,849 169,436 372,570 

รวม 6,758,381 9,187,107 4,220,603 5,064,337 

 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 14,207,217 16,820,335 8,101,283 9,515,933 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 608,308 1,489,698 338,872 745,140 

รวม 14,815,525 18,310,033 8,440,155 10,261,073 

21.4 สัญญาท่ีสําคัญกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

21.4.1 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อใหบ้ริษทัดงักล่าวใหบ้ริการงานดา้น

บริหารทรัพยากรบคุคล งานดา้นเทคโนโลย ีงานดา้นปฏิบติัการและงานดา้นกฎหมายทัว่ไป สัญญา

มีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 โดยบริษทัจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 48,000 บาท ซ่ึงต่อมาบริษทั

ทาํสัญญาเปล่ียนแปลงขอบเขตการใชบ้ริการ โดยสัญญาท่ีเปล่ียนแปลงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 

2563 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 68,000 บาท 

และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษัทได้ทําสัญญาเปล่ียนแปลงขอบเขตการใช้บริการเป็นงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านกฎหมายทั่วไป สัญญามีอายุ 1 ปี โดยมีผลตั้ งแต่วันท่ี                          

1 มีนาคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อปีอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น              

ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั โดยบริษทัจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท 
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21.4.2 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็กซ์สปริง จาํกดั

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเพื่อให้บริการงานดา้นกาํกบัดูแลและตรวจสอบภายใน งานดา้นบริหารความเส่ียง

และงานดา้นบญัชี โดยบริษทัจะไดรั้บค่าบริการเดือนละ 430,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 

1 กุมภาพนัธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2563 และใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น            

ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 

21.4.3 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัทาํสัญญากับบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็กซ์สปริง จาํกดั                   

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเพื่อให้เช่าช่วงพื้นท่ีสํานักงาน ระยะเวลาการเช่านบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 

ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 โดยบริษทัจะไดรั้บค่าเช่าเดือนละ 73,125 บาท  

21.4.4 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั เอ็กซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย

เพื่อให้บริการงานดา้นกาํกบัดูแลและตรวจสอบภายใน งานดา้นบริหารความเส่ียง งานดา้นบญัชี

และงานดา้นธุรการบริษทั โดยบริษทัจะได้รับค่าบริการเดือนละ 470,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2563 และใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 

1 ปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 

21.4.5 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 บริษทัทาํสัญญากับบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็กซ์สปริง จาํกัด                

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญามีอาย ุ2 ปี 

และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่บริษัทได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้ทราบ

ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาในอตัรา

ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน  

22. ภาระผูกพนักับกจิการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับ

อุปกรณ์สาํนกังานและค่าบริการอ่ืน ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคตดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ภายใน 1 ปี 2,500 3,680 1,618 2,744 

เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,165 1,763 17 263 

รวม 3,665 5,443 1,635 3,007 
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23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกิจหรือภูมิศาสตร์ 

 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย์

จดัการกองทุน 

ธุรกิจ    

สินทรัพยดิ์จิทลั 

ธุรกิจ                 

การลงทุน        

และอ่ืนๆ งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 53,117 464 5,245 12,734 71,560 

รายไดท้ั้งส้ิน 53,117 464 5,245 12,734 71,560 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 53,117 (10,806) (24,695) 12,734 30,350 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:      

รายไดอ่ื้น      76  

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร     (15,676) 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย     (521) 

กาํไรสุทธิ      14,229 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย์

จดัการกองทุน 

ธุรกิจ    

สินทรัพยดิ์จิทลั 

ธุรกิจ                 

การลงทุน        

และอ่ืนๆ งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 31,404 187 17,266 627 49,484 

รายไดท้ั้งส้ิน 31,404 187 17,266 627 49,484 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 31,404 (9,592) (10,822) 627 11,617 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:      

รายไดอ่ื้น     9,141 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร     (3,972) 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย     (2,038) 

กาํไรสุทธิ      14,748 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย์

จดัการกองทุน 

ธุรกิจ    

สินทรัพยดิ์จิทลั 

ธุรกิจ                 

การลงทุน        

และอ่ืนๆ งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 121,919 957 5,675 37,979 166,530 

รายไดท้ั้งส้ิน 121,919 957 5,675 37,979 166,530 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 121,919 (20,200) (47,112) 37,979 92,586 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:      

รายไดอ่ื้น     623 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร     (30,628) 

ภาษีเงินได ้- รายได ้     2,055 

กาํไรสุทธิ      64,636 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย์

จดัการกองทุน 

ธุรกิจ    

สินทรัพยดิ์จิทลั 

ธุรกิจ                 

การลงทุน        

และอ่ืนๆ งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 50,700 308              20,742              13,389 85,139 

รายไดท้ั้งส้ิน 50,700 308              20,742              13,389 85,139 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 50,700 (18,724) (27,543)              13,389 17,822 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:      

รายไดอ่ื้น     10,815 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร     (19,636) 

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย     (1,746)  

กาํไรสุทธิ      7,255 

สินทรัพยข์องส่วนงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย์

จดัการ

กองทุน 

ธุรกิจ

สินทรัพย์

ดิจิทลั 

ธุรกิจการ

ลงทุน            

และอ่ืนๆ 

ธุรกิจบริหาร

สินทรัพย ์

สินทรัพย ์          

ท่ีไม่ได ้            

ปันส่วน 

งบการเงิน

รวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน        

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 1,443,486 44,208 104,732 831,154 191,549 954,153 3,569,282 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 1,387,198 77,773 114,022 1,014,992 22,173 340,517 2,956,675 
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24. การโอนธุรกจิ 

 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัได้โอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่

บริษัทหลักทรัพย์ ก รุงไทย ซี มิโก้ จํากัด  ซ่ึง เ ป็นบริษัทร่วมของบริษัท ตามแผนร่วมลงทุนกับ

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกัน โดยบริษทัได้รับค่าตอบแทน

สําหรับการโอนธุรกิจรวมเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท เม่ือส้ินสุดปี 2554 บริษทัรับรู้ค่าตอบแทนสําหรับ

การโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัร่วมสามารถทาํกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา

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

 บริษัทรับรู้กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นของ

บุคคลภายนอกในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” 

ทั้ งน้ี บริษทัจะรับรู้ “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดังกล่าวเป็นรายได้ เม่ือบริษัท 

มีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง และเม่ือบริษทัร่วมคาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขายสินทรัพย ์

ท่ีรับโอนจากบริษทัออกไปใหก้บับุคคลภายนอก  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้คงเหลือ

เป็นจาํนวนเงิน 148.20 ลา้นบาท 

25. คดีฟ้องร้อง 

 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 บุคคลภายนอกฟ้องร้องคดีต่อบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงใน             

มูลละเมิดจากการใหบ้ริการทางการเงินประเภทหน่ึง  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 บุคคลภายนอกจาํนวนเจ็ดรายฟ้องร้องคดีต่อบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบั

บริษทัร่วมแห่งหน่ึงและบุคคลภายนอกรายหน่ึงในมูลละเมิดจากการให้บริการทางการเงินประเภทเดียวกนั

กบัคดีขา้งตน้  

 ปัจจุบันทั้งสองคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและทนายความของบริษทั

พิจารณาแลว้เห็นวา่ บริษทัมีหลกัฐานท่ีจะหกัลา้งขอ้กล่าวหาไดท้ั้งสองคดี 

 และต่อมา เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 บุคคลภายนอกจาํนวนเจ็ดรายขา้งตน้ไดฟ้้องร้องบริษทัและบริษทัร่วม

ข้างต้นเป็นจาํเลยร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งส้ิน 30 รายในความผิดทางอาญา ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในขั้นตอน          

การไต่สวนมูลฟ้อง 
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26. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน - ลาํดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน           

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2564 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน      

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 14 14 - - 14 

หน่วยลงทุน 19 - 19 - 19 

หุ้นสามญั 41 - - 41 41 

ตัว๋แลกเงิน 317 - - 317 317 

หุ้นกูภ้าคเอกชน 23 - 23 - 23 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 20 20 - - 20 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน      

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 39 39 - - 39 

หน่วยลงทุน 36 - 36 - 36 

หุ้นสามญั 46 - 46 - 46 

ตัว๋แลกเงิน 590 - 590 - 590 

หุ้นกูภ้าคเอกชน 3 - 3 - 3 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 123 123 - - 123 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2564 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน      

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 14 14 - - 14 

หน่วยลงทุน 19 - 19 - 19 

หุ้นสามญั 41 - - 41 41 

ตัว๋แลกเงิน 317 - - 317 317 

หุ้นกูภ้าคเอกชน 20 - 20 - 20 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 20 20 - - 20 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน      

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 39 39 - - 39 

หน่วยลงทุน 17 - 17 - 17 

หุ้นสามญั 46 - 46 - 46 

ตัว๋แลกเงิน 590 - 590 - 590 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 123 123 - - 123 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไมมี่การโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

27.1 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

27.1.1 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 402,316.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 1,240,302,463.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,239,900,147.00 บาท มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จาํหน่ายและไม่ได้มีไวเ้พื่อรองรับ            

การใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ของบริษทัตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) 

จาํนวน 804,632 หุน้ 

27.1.2 พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 3,889,273,255.50 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจาํนวน 1,239,900,147.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 5,129,173,402.50 บาท โดยการ

ออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวน 7,778,546,511 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

ดงัต่อไปน้ี  

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 1,035,338,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดย

เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขาย           

หุน้ละ 4.10 บาท  

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 5,378,379,344 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) ข้างต้นเสร็จส้ิน ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญ             

เพิ่มทุนและกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในราคาหุน้ละ 0.50 บาท  

3. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 165,385,167 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้

ของบริษทั ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในวาระน้ี เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล                  

ในวงจาํกดั (Private Placement)  

4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 1,199,444,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท              

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 ตามขอ้กาํหนด             

ว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

ของบริษทั เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4  

และไดมี้มติอนุมติัการปรับราคาการใชสิ้ทธิและ/หรืออตัราการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกาํหนดสิทธิ เน่ืองจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ           

เพิ่มทุนของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 

Offering) 
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ภายหลงัเสร็จส้ินการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,035,338,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท            

โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ                     

4.10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินท่ีไดรั้บรวม 4,244,885,800 บาท ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 บริษทัไดด้าํเนินการ

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วของบริษัท จาํนวน 517,669,000 บาท ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย ์ทาํใหบ้ริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,129,173,402.50 บาท  

27.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมติัให้บริษทั เอ็กซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั 

บริษทัยอ่ย เขา้ทาํสัญญาร่วมลงทุน โดยมีวงเงินลงทุนอยูท่ี่ 20 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

28. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2564 
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