
 

 

 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 



 

 

 

 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                 
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน)              
และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) 
ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำ
และน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำก                
ผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถได ้               
ควำมเช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ได ้                 
แสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  
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เร่ืองอ่ืน  

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ท่ีแสดงเป็น
ขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี              
25 กุมภำพนัธ์ 2564 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแส
เงินสดรวม ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 ของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ย และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะ
กิจกำร และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ 
จ ำกดั (มหำชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทำนโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่ำวขำ้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวำ่ไม่พบ
ส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34   
เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัตำมรำยงำนลงวนัท่ี 15 พฤษภำคม 2563 

พูนนำรถ เผำ่เจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภำคม 2564 



ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,066,025             831,049                267,965                302,857                

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6 138,679                132,064                374,923                186,644                

ลูกหนีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 7 109,628                195,990                -                           -                           

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ 8 2,073,124             2,049,699             -                           -                           

สินทรพัยอ์นุพนัธ์ 9 -                           2,114                    -                           -                           

สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 10 2,720,198             3,246,734             1,426,752             1,601,297             

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัย่อย 11 -                           -                           130,133                130,133                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,107,654             6,457,650             2,199,773             2,220,931             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรพัยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอืน 10 655,620                477,325                628,642                450,675                

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการอืน 12 40,957                  58,154                  -                           -                           

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 14 -                           -                           2,495,528             2,495,528             

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 1,645,461             1,569,676             1,502,449             1,502,449             

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 16 48,032                  48,348                  -                           -                           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 125,326                131,833                1,445                    2,341                    

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 18 39,444                  48,979                  7,660                    9,414                    

สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 19 121,585                119,678                -                           -                           

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 252,871                283,662                107,461                140,378                

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน 20 164,800                153,373                3,840                    3,735                    

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,094,096             2,891,028             4,747,025             4,604,520             

รวมสินทรัพย์ 9,201,750             9,348,678             6,946,798             6,825,451             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน



ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 21 200,000                350,000                -                           -                           

เงินกูย้ืมระยะสนัอืน 22 19,891                  19,884                  -                           -                           

หลกัทรัพยข์ายโดยมีสญัญาซือคืน 23 974,291                1,287,284             -                           -                           

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 24 368,314                381,926                236,778                247,510                

เจา้หนีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 25 315,886                230,872                -                           -                           

เจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซือขายล่วงหนา้ 26 920,482                946,147                -                           -                           

หนีสินตามสญัญาเช่า - ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 28 35,563                  37,394                  7,250                    7,166                    

หนีสินอนุพนัธ์ 9 259                       -                           -                           -                           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 25,693                  8,959                    -                           -                           

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,860,379             3,262,466             244,028                254,676                

หนีสินไม่หมุนเวียน

หุน้กูร้ะยะยาว 27 732,567                730,975                754,182                751,862                

หนีสินตามสญัญาเช่า -

   สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 28 5,248                    12,979                  681                       2,525                    

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 29 42,218                  39,837                  10,953                  10,521                  

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 3,466                    2,462                    -                           -                           

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 783,499                786,253                765,816                764,908                

รวมหนีสิน 3,643,878             4,048,719             1,009,844             1,019,584             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



ณ วันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 30

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 5,812,527,702 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 6,143,905,902 หุน้

         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 5,812,528             6,143,906             5,812,528             6,143,906             

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 4,005,544,880 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

         (31 ธนัวาคม 2563: หุน้สามญั 4,336,923,080 หุน้

         มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 4,005,545             4,336,923             4,005,545             4,336,923             

   หุน้สามญัทีถือโดยบริษทัย่อย (10)                       (10)                       -                           -                           

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 741,711                669,080                1,494,374             1,421,743             

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 163,831                163,831                59,256                  59,256                  

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 962,834                877,411                635,907                648,563                

หุน้ทุนซือคืน - หุน้สามญั 30 -                           (258,747)              -                           (258,747)              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (329,103)              (501,241)              (258,128)              (401,871)              

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5,544,808             5,287,247             5,936,954             5,805,867             

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 13,064                  12,712                  -                           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,557,872             5,299,959             5,936,954             5,805,867             

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,201,750             9,348,678             6,946,798             6,825,451             

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดค่้านายหนา้ 31 330,153           268,420           -                      -                      

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 32 35,582             19,476             -                      -                      

รายไดด้อกเบีย 33 35,321             36,577             13,465             10,838             

กาํไรและผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน 34 15,275             10,136             8,205               2,677               

รายไดอื้น 29,093             27,374             25,301             8,997               

รวมรายได้ 445,424           361,983           46,971             22,512             

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 208,765           154,014           12,860             13,153             

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 72,172             64,248             3,124               1,050               

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 18                    4,571               -                      -                      

ค่าใชจ่้ายอืน 61,204             48,711             5,533               4,722               

รวมค่าใช้จ่าย 342,159           271,544           21,517             18,925             

กําไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 103,265           90,439             25,454             3,587               

ตน้ทุนทางการเงิน (26,862)            (30,644)            (15,984)            (16,175)            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 47,760             24,800             -                      -                      

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ 124,163           84,595             9,470               (12,588)            

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 35 (12,003)            2,312               4,695               11,980             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 112,160           86,907             14,165             (608)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 68                    (89)                   -                      -                      

รายการทีจะถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 68                    (89)                   -                      -                      

รายการทีจะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที

   กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 155,404           (440,325)          154,534           (428,997)          

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 27,958             (32,087)            -                      -                      

หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ (37,677)            88,065             (37,612)            85,799             

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นส่วนของ

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษเีงินได้ 145,685           (384,347)          116,922           (343,198)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด 145,753           (384,436)          116,922           (343,198)          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 257,913           (297,529)          131,087           (343,806)          

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 111,810           86,469             14,165             (608)                 

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 350                  438                  

112,160           86,907             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 257,911           (297,904)          131,087           (343,806)          

ส่วนทีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 2                      375                  

257,913           (297,529)          

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 36

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพนืฐาน - ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.0259             0.0199             0.0033             (0.0001)            

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด  - ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาท) 0.0259             0.0199             0.0033             (0.0001)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บริษทั คันทรี กรุ๊ป โฮลดงิส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน รวม ผูมี้ส่วนไดเ้สียที

ทีออก ส่วนเกิน หุน้ทุนซือคืน สาํรองสาํหรับ เบด็เสร็จอืนจาก ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

และชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร - หุน้สามญั มูลคา่ยติุธรรม บริษทัร่วม ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 4,336,913              669,080                 157,736                 872,366                 (6,923)                    (215,353)                (65,577)                  5,748,242              12,812                   5,761,054              

หุน้ทุนซือคืนเพมิในระหวา่งงวด -                            -                            -                            -                            (237,430)                -                            -                            (237,430)                -                            (237,430)                

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            86,469                   -                            -                            -                            86,469                   438                        86,907                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            (352,197)                (32,176)                  (384,373)                (63)                         (384,436)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            86,469                   -                            (352,197)                (32,176)                  (297,904)                375                        (297,529)                

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน

  วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                            -                            -                            (77,913)                  -                            -                            -                            (77,913)                  -                            (77,913)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2563 4,336,913              669,080                 157,736                 880,922                 (244,353)                (567,550)                (97,753)                  5,134,995              13,187                   5,148,182              

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 4,336,913              669,080                 163,831                 877,411                 (258,747)                (428,309)                (72,932)                  5,287,247              12,712                   5,299,959              

ลดทุนโดยการตดัหุน้ทุนซือคืน (หมายเหตุ 30) (331,378)                72,631                   -                            -                            258,747                 -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                            111,810                 -                            -                            -                            111,810                 350                        112,160                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                            -                            -                            -                            -                            117,725                 28,026                   145,751                 2                            145,753                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                            111,810                 -                            117,725                 28,026                   257,561                 352                        257,913                 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุน

  วดัมูลคา่ยติุธรรมผา่นขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                            -                            -                            (26,387)                  -                            26,387                   -                            -                            -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 4,005,535              741,711                 163,831                 962,834                 -                            (284,197)                (44,906)                  5,544,808              13,064                   5,557,872              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            -                            

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คนัทรี กรุ๊ป โฮลดงิส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื

ทอีอก ส่วนเกิน หุน้ทุนซือคืน สาํรองสาํหรับ รวม

และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร - หุน้สามญั มูลค่ายตุิธรรม ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2563 4,336,923                  1,421,743                  58,815                       642,110                     (6,923)                       (192,418)                                     6,260,250                  

หุน้ทุนซือคืนเพมิในระหวา่งงวด -                                -                                -                                -                                (237,430)                   -                                                  (237,430)                   

ขาดทุนสาํหรับงวด -                                -                                -                                (608)                          -                                -                                                  (608)                          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                (343,198)                                     (343,198)                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                (608)                          -                                (343,198)                                     (343,806)                   

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในตราสารทุน

  วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                                -                                -                                (25,289)                     -                                -                                                  (25,289)                     

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2563 4,336,923                  1,421,743                  58,815                       616,213                     (244,353)                   (535,616)                                     5,653,725                  

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 4,336,923                  1,421,743                  59,256                       648,563                     (258,747)                   (401,871)                                     5,805,867                  

ลดทุนโดยการตดัหุน้ทุนซือคืน (หมายเหตุ 30) (331,378)                   72,631                       -                                -                                258,747                     -                                                  -                                

กาํไรสาํหรับงวด -                                -                                -                                14,165                       -                                -                                                  14,165                       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                                116,922                                      116,922                     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                -                                -                                14,165                       -                                116,922                                      131,087                     

ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนในตราสารทุน

  วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                                -                                -                                (26,821)                     -                                26,821                                        -                                

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 มีนาคม 2564 4,005,545                  1,494,374                  59,256                       635,907                     -                                (258,128)                                     5,936,954                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

-                                -                                -                                -                                -                                -                                                  -                                
-                                -                                -                                -                                -                                -                                                  -                                

กาํไรสะสม



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 124,163                 84,595                   9,470                     (12,588)                  

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 17,178                   17,704                   2,694                     2,715                     

   ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน/ 

      ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 18                          4,571                     -                             -                             

   ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 2,373                     -                             -                             -                             

    ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน 13,609                   5,811                     7,851                     1,666                     

   (กาํไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน (28,043)                  76,383                   (16,037)                  (3,656)                    

   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (167)                       -                             -                             -                             

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (47,760)                  (24,800)                  -                             -                             

   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,381                     2,373                     432                        378                        

   ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 26,862                   30,644                   15,984                   16,175                   

   รายไดด้อกเบีย (35,321)                  (36,577)                  (13,465)                  (10,838)                  

   เงินปันผลรับ (3,214)                    (6,867)                    (19)                         -                             

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน 72,079                   153,837                 6,910                     (6,148)                    

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

   ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื 19,926                   (62,359)                  (182,187)                (120,137)                

   ลูกหนีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 86,362                   (256,616)                -                             -                             

   ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ (20,294)                  183,077                 -                             -                             

   เงินลงทุนตามวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 394,428                 164,153                 (40,535)                  396,404                 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (11,250)                  668                        -                             -                             

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซือคืน (317,103)                135,913                 -                             -                             

   เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (1,263)                    (23,185)                  (8,293)                    30,415                   

   เจา้หนีสาํนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 85,014                   (114,282)                -                             -                             

   เจา้หนีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซือขายล่วงหนา้ (48,318)                  454,823                 -                             -                             

   หนีสินอนุพนัธ์ -                             (2,243)                    -                             -                             

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน -                             (244)                       -                             -                             

   หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 1,004                     11,023                   -                             -                             

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 260,585                 644,565                 (224,105)                300,534                 

   เงินปันผลรับ -                             380                        -                             -                             

   ดอกเบียจ่าย (10,801)                  (9,430)                    (3,106)                    -                             

   ดอกเบียรับ 5,575                     31,342                   10,650                   9,982                     

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (2,332)                    (5,589)                    (105)                       (98)                         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 253,027                 661,268                 (216,666)                310,418                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิงส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2564

(หน่วย: พนับาท)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายตุิธรรมผา่น

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (46,768)                  -                             (46,768)                  -                             

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายตุิธรรมผา่น

   กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 183,868                 -                             183,326                 -                             

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนตามวธีิมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่าย -                             (568,334)                (700,000)                (213,103)                

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวธีิมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่าย -                             594,976                 760,000                 258,212                 

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัยอ่ย -                             -                             -                             (71,000)                  

เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน -                             (70,000)                  -                             -                             

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการอืน 17,197                   -                             -                             -                             

เงินสดจ่ายซืออปุกรณ์และสินทรัพยไ์มม่ีตวัตน (2,728)                    (4,945)                    (44)                         -                             

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 168                        -                             -                             -                             

เงินสดรับจากเงินปันผลของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,214                     -                             19                          -                             

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 154,951                 (48,303)                  196,533                 (25,891)                  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (150,000)                50,000                   -                             -                             

เงินสดรับสุทธิจากเงินกูย้มืระยะสันอืน -                             332,000                 -                             -                             

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (10,108)                  (8,501)                    (1,865)                    (1,787)                    

เงินสดจ่ายซือหุน้ทุนซือคืน -                             (237,430)                -                             (237,430)                

ดอกเบียจ่าย (12,894)                  (16,006)                  (12,894)                  (16,006)                  

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (173,002)                120,063                 (14,759)                  (255,223)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 234,976                 733,028                 (34,892)                  29,304                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 831,049                 352,424                 302,857                 188,791                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 5) 1,066,025               1,085,452               267,965                 218,095                 

-                             -                             

ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการทีมใิช่เงินสด:

   (กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน

      ตามวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (155,404)                440,325                 (154,534)                428,997                 

   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้

      วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 32,983                   77,913                   33,525                   25,289                   

   ลดทุนโดยการตดัหุน้ซือคืน 258,747                 -                             258,747                 -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลของบริษัทฯ 

บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ การลงทุน ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯตั้งอยู่เลขท่ี 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3  
ชั้น 20 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

1.2 ข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี  ก รุ๊ป จ ากัด  (มหาชน)  (“บริษัทย่อย”)  ซ่ึง เ ป็นบริษัทย่อย ท่ีส าคัญของบริษัทฯ                        
เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีส านักงานใหญ่จดทะเบียนตั้ งอยู่ เลขท่ี                     
132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 อาคาร สินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 18, 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 และมีสาขาอยูจ่  านวน 7 สาขา 

เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2551 กระทรวงการคลงัอนุมติัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก เลขท่ี ลก-0002-01 
ให้แก่บริษทัย่อย และยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยเ์ดิมเลขท่ี 51/2517 และเลขท่ี 18/2547 ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์บบ ก เป็นใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

1. การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์
2. การคา้หลกัทรัพย ์
3. การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์
4. การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน 
5. การจดัการกองทุนรวม 
6. การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
7. กิจการการยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์
8. การจดัการเงินร่วมลงทุน 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 บริษทัย่อยได้รับใบอนุญาตเลขท่ี 0007/2551 ให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท            
การเป็นนายหน้าซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าจากคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทั้งน้ี             
การอนุญาตมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2551 

เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2553 บริษทัย่อยไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลกัทรัพยเ์ฉพาะในฐานะตวัการ (Principal) จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

บริษทัย่อยไดรั้บความเห็นชอบเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 20 มีนาคม 2565 จาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อยไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการจดัการกองทุนส่วนบุคคล (ไม่รวมธุรกิจ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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ส าหรับการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมและการจดัการเงินร่วมลงทุน บริษทัยอ่ยจะเร่ิม
ด าเนินการไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้  

เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 บริษทัยอ่ยไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทการเป็นผูค้า้
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

นอกจากน้ี บริษทั คนัทร่ี กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีผ่านการลงทุนโดยบริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีธุรกิจหลกัในการเป็นท่ีปรึกษาการเงินและให้บริการงานดา้นวาณิชธนกิจ 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล                      
โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม  บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น งบการเงิน
ระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่  ๆ  เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ซ ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปี
ล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหว่าง
กาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินทางบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน)                          
และบริษทัย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกนักบังบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบนั 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี   
1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบั
วิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั  
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกรำคม 2565 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า ฉบบัปรับปรุง ซ่ึงไดใ้ห้
ข้อยกเวน้ชั่วคราวท่ีเกิดในทางปฏิบัติส าหรับผูเ้ช่าท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอ้างอิง ทั้งน้ี               
ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้ามมาตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

5.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม     
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม     
2563 

เงินสด เงินฝากระยะส้ันและตัว๋เงินระยะส้ัน               
ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 2,624,473 2,237,093 267,965 302,857 

หกั: เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ * (1,558,448) (1,406,044) - - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,066,025 831,049 267,965 302,857 

 * ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ เงินฝากในนามบริษทัเ พ่ือลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็น
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 

6. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม     
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม     
2563 

หลกัประกนัเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 19,514 60 357,375 173,167 
ลูกหน้ีขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 3,978 3,978 3,978 3,978 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 63,706 55,402 2,400 1,132 
รายไดค้า้งรับ 41,407 44,333 9,254 6,439 
ลูกหน้ีฝากหลกัประกนั 8,387 13,564 - - 
อื่น ๆ 1,687 14,727 1,916 1,928 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 138,679 132,064 374,923 186,644 
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7. ลูกหนีส้ ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม     
2563 

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชี 888,912 756,814 
หกั: ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ * (779,284) (560,824) 
ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 109,628 195,990 

 * ตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ไม่ตอ้ง
แสดงเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 

8. ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม     

2563 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์   
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 1,181,446 800,512 
เงินให้กูยื้มเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 760,718 844,441 
ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 94,883 331,042 
ลูกหน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์ 12,875 49,700 
ลูกหน้ีอ่ืน   

ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินคดี 387,522 387,522 
ลูกหน้ีอ่ืน ๆ 2,513 3,263 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,439,957 2,416,480 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (366,833) (366,781) 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,073,124 2,049,699 
ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้   
ลูกหน้ีท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินคดี 36,743 36,743 
ลูกหน้ีอ่ืน 5,253 5,286 
รวมลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 41,996 42,029 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (41,996) (42,029) 
ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ - - 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 2,073,124 2,049,699 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ าแนกลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 ซ่ึงลูกหน้ีจดัชั้นสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  

 31 มีนาคม 2564 

 

ลูกหน้ีธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้และ
ดอกเบ้ียคา้งรับ  

ยอดท่ีใชใ้นการ          
ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่า    

จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน               
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่า       

จะเกิดขึ้น 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์    
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต 2,051,921 2,051,921 - 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ     
ความเส่ียงดา้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 388,036 366,833 (366,833) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,439,957 2,418,754 (366,833) 

ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้    
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต - 10,405,477 - 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ     
ความเส่ียงดา้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 41,996 41,996 (41,996) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 41,996 10,447,473 (41,996) 

รวม 2,481,953 12,866,227 (408,829) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  

 31 ธนัวาคม 2563 

 

ลูกหน้ีธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้และ
ดอกเบ้ียคา้งรับ  

ยอดท่ีใชใ้นการ          
ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่า  

จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุน  
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่า  

จะเกิดขึ้น 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์    
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต 2,028,444 2,028,444 - 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั           
ของความเส่ียงดา้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 388,036 366,781 (366,781) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,416,480 2,395,225 (366,781) 
ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้    
ลูกหน้ีท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต - 7,224,462 - 

ลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ     
ความเส่ียงดา้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 42,029 42,029 (42,029) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 42,029 7,266,491 (42,029) 

รวม 2,458,509 9,661,716 (408,810) 

9. สินทรัพย์และหนีสิ้นอนุพนัธ์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2564 
 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

  
มูลค่ายติุธรรม 

จ านวนเงิน 
ตามสัญญา 

 
มูลค่ายติุธรรม 

จ านวนเงิน 
ตามสัญญา 

สินทรัพยอ์า้งอิง     
ราคาตราสารทุน - - 246 441,444 
SET50 index - - 13 4,246 

รวม - - 259 445,690 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 
  

มูลค่ายติุธรรม 
จ านวนเงิน 
ตามสัญญา 

 
มูลค่ายติุธรรม 

จ านวนเงิน 
ตามสัญญา 

สินทรัพยอ์า้งอิง     
ราคาตราสารทุน 1,873 544,483 - - 
SET50 index 241 13,401 - - 

รวม 2,114 557,884 - - 

10. สินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 

10.1 มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่ายติุธรรม  

           (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2564 
 เงินลงทุนท่ีไม่ได ้  เงินลงทุนท่ี  รวม  เงินลงทุนท่ีไม่ได ้  เงินลงทุนท่ี  รวม 
 วางเป็นประกนั  วางเป็นประกนั    วางเป็นประกนั  วางเป็นประกนั   

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น:           
เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน           
ตราสารทุน:            
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 338,159  -  338,159  30,830  -  30,830 
- หน่วยลงทุน 276,015  -  276,015  276,015  -  276,015 
รวมตราสารทุน 614,174  -  614,174  306,845  -  306,845 
ตราสารหน้ี:            
- หุ้นกู ้ 838,187  -  838,187  62,365  -  62,365 
- หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน -  946,085  946,085  -  -  - 
รวมตราสารหน้ี 838,187  946,085  1,784,272  62,365  -  62,365 
รวม 1,452,361  946,085  2,398,446  369,210  -  369,210 
เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน            

เบ็ดเสร็จอื่น            
ตราสารทุน:            
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 185,542  -  185,542  185,542  -  185,542 
รวม 185,542  -  185,542  185,542  -  185,542 
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย            
ตราสารหน้ี:            
- หุ้นกู ้ 82,000  -  82,000  872,000  -  872,000 
- ตัว๋แลกเงิน 139,000  -  139,000  -  -  - 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (139,000)  -  (139,000)  -  -  - 
รวมตราสารหน้ี 82,000  -  82,000  872,000  -  872,000 
เงินฝากในสถาบนัการเงิน:            
- เงินฝากประจ า 2,850,206  54,010  2,904,216  -  -  - 
หัก: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ * (2,850,006)  -  (2,850,006)  -  -  - 
รวมเงินฝากในสถาบนัการเงิน 200  54,010  54,210  -  -  - 
รวม 82,200  54,010  136,210  872,000  -  872,000 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 1,720,103  1,000,095  2,720,198  1,426,752  -  1,426,752 

 * ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์เงินลงทุนเพ่ือลูกคา้ และเงินฝากในนามบริษทัเพ่ือ
ลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 
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           (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2564  31 มีนาคม 2564 
 เงินลงทุนท่ีไม่ได ้  เงินลงทุนท่ี  รวม  เงินลงทุนท่ีไม่ได ้  เงินลงทุนท่ี  รวม 
 วางเป็นประกนั  วางเป็นประกนั    วางเป็นประกนั  วางเป็นประกนั   

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น:           
เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน            

เบ็ดเสร็จอื่น            
ตราสารทุน:            
- หลกัทรัพยหุ์้นทุน 47,986  -  47,986  -  -  - 
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 649,464  -  649,464  628,642  -  628,642 
หัก: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (41,830)  -  (41,830)  -  -  - 
รวม 655,620  -  655,620  628,642  -  628,642 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 655,620  -  655,620  628,642  -  628,642 

 
           (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2563 
 เงินลงทุนท่ีไม่ได ้  เงินลงทุนท่ี  รวม  เงินลงทุนท่ีไม่ได ้  เงินลงทุนท่ี  รวม 
 วางเป็นประกนั  วางเป็นประกนั    วางเป็นประกนั  วางเป็นประกนั   

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น:           
เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน           
ตราสารทุน:            
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 324,235  -  324,235  39,167  -  39,167 
- หน่วยลงทุน 509,284  -  509,284  104,549  -  104,549 
หัก: หน่วยลงทุนเพื่อลูกคา้ * (400,000)  -  (400,000)  -  -  - 
รวมตราสารทุน 433,519  -  433,519  143,716  -  143,716 
ตราสารหน้ี:            
- หุ้นกู ้ 1,012,015  -  1,012,015  179,794  -  179,794 
- หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืน -  1,319,203  1,319,203  -  -  - 
รวมตราสารหน้ี 1,012,015  1,319,203  2,331,218  179,794  -  179,794 
รวม 1,445,534  1,319,203  2,764,737  323,510  -  323,510 
เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน            

เบ็ดเสร็จอื่น            
ตราสารทุน:            
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 345,787  -  345,787  345,787  -  345,787 
รวม 345,787  -  345,787  345,787  -  345,787 
เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย            
ตราสารหน้ี:            
- หุ้นกู ้ 82,000  -  82,000  872,000  -  872,000 
- ตัว๋สัญญาใชเ้งิน -  -  -  60,000  -  60,000 
- ตัว๋แลกเงิน 139,000  -  139,000  -  -  - 
หัก: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (139,000)  -  (139,000)  -  -  - 
รวมตราสารหน้ี 82,000  -  82,000  932,000  -  932,000 
เงินฝากในสถาบนัการเงิน:            
- เงินฝากประจ า 2,050,206   54,010  2,104,216  -  -  - 
หัก: เงินฝากในนามบริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ * (2,050,006)  -  (2,050,006)  -  -  - 
รวมเงินฝากในสถาบนัการเงิน 200   54,010  54,210  -  -  - 
รวม 82,200   54,010  136,210  932,000  -  932,000 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 1,873,521  1,373,213  3,246,734  1,601,297  -  1,601,297 

 * ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์เงินลงทุนเพ่ือลูกคา้ และเงินฝากในนามบริษทัเพ่ือ
ลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน  
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           (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2563 
 เงินลงทุนท่ีไม่ได ้  เงินลงทุนท่ี  รวม  เงินลงทุนท่ีไม่ได ้  เงินลงทุนท่ี  รวม 
 วางเป็นประกนั  วางเป็นประกนั    วางเป็นประกนั  วางเป็นประกนั   

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น:           
เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน            

เบ็ดเสร็จอื่น            
ตราสารทุน:            
- หลกัทรัพยหุ์้นทุน 47,986  -  47,986  -  -  - 
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 471,169  -  471,169  450,675  -  450,675 
หัก: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (41,830)  -  (41,830)  -  -  - 
รวม 477,325  -  477,325  450,675  -  450,675 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น 477,325  -  477,325  450,675  -  450,675 

10.2 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนท่ีมีภาระผกูพนัแยกตามประเภทธุรกรรม 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม     

2563 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน:   
หลกัทรัพยย์ืมมาและยงัไม่ไดส่้งมอบ 69,675 237,155 
หลกัทรัพยท่ี์วางเป็นหลกัประกนั 54,010 54,010 
หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคนื 946,085 1,319,203 

รวมหลกัทรัพยท่ี์ติดภาระ  1,069,770 1,610,368 

10.3 หลกัประกนั 

 เงินฝากในสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยไดน้ าไปวางเป็นหลกัประกนัให้กบัธนาคาร ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม     
2563 

ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม 54,000 54,000 
อื่น ๆ  10 10 

รวม 54,010 54,010 

11.   เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มี
หลกัประกนั มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.2 ต่อปี ซ่ึงจะครบก าหนดเม่ือทวงถาม  
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12.     เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่กิจกำรอ่ืน 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอ่ืนเป็นเงินกู้ยืมท่ีมี
หลกัประกัน ได้แก่ สินทรัพยถ์าวรหรือหลกัทรัพยอ่ื์นมาค ้ าประกันการให้กู้ยืมเงิน อตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามท่ี
ก าหนดในสัญญาเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัอ่ืนดงักล่าวน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 58,154 
ลดลงในระหว่างงวด (17,197) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 40,957 

13. ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 เงินส ารองของ
สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น
อยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต 

เงินส ารองของ
สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต 

เงินส ารองของ
สินทรัพยท์างการเงิน
ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้น

เครดิต 

 
 
 
 

รวม 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     
ยอดตน้งวด - - 366,781 366,781 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดั
มูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - 52 52 

ยอดปลายงวด - - 366,833 366,833 
ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า     
ยอดตน้งวด - - 42,029 42,029 
จ านวนท่ีไดรั้บคืน - - (33) (33) 
ยอดปลายงวด - - 41,996 41,996 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี     
ยอดตน้งวด - - 139,000 139,000 
ยอดปลายงวด - - 139,000 139,000 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ทุนเรียกช าระแลว้ อตัราการถือหุ้น ราคาทุน 

ช่ือบริษทั 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม  

2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

1,589.7  1,589.7 99.3 99.3  2,470.5 2,470.5  

บริษทั เก็งกิ แคปปิตอล จ ากดั 25.0 25.0 100.0 100.0 25.0 25.0 

รวม 
  

  2,495.5 2,495.5 
       

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไดน้ าหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ านวน 1,413 ลา้นหุน้ 
คิดเป็นร้อยละ 89 ของจ านวนหุ้นท่ีบริษทัถือไปค ้าประกนัหุ้นกูร้ะยะยาว 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมและแสดงตามราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
    ประเทศ  อตัราการถือหุ้น     

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ท่ีจดทะเบียน  (ร้อยละ)  วิธีส่วนไดเ้สีย  วิธีราคาทุน 
      31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
      2564  2563  2564  2563  2564  2563 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั 
(มหาชน) 

 จดัการกองทุน  ไทย  24.96  24.96  520.9  486.6  675.0  675.0 

บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั 
(มหาชน) 

 พลงังานทดแทน
และธุรกิจอ่ืน 

 ไทย  24.99  24.99  1,124.6  1,083.1  827.4  827.4 

รวม          1,645.5  1,569.7  1,502.4  1,502.4 
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 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไร  

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ ากดั 
(มหาชน) 22,793 8,257 11,484 (13,636) - - 

บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 24,967 16,543 16,542 (18,540) - - 

รวม 47,760 24,800 28,026 (32,176) - - 

16. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564              
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 48,348 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (316) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 48,032 

17. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 131,833 2,341 
ซ้ือเพ่ิมในระหว่างงวด - ราคาทุน 782 44 
จ าหน่ายส าหรับงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัจ าหน่าย (1) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (7,288) (940) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 125,326 1,445 
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18.     สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 48,979 9,414 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (9,535) (1,754) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 39,444 7,660 

19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 119,678 
ซ้ือเพ่ิมในระหว่างงวด - ราคาทุน 1,946 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (39) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 121,585 

20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม     

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม     

2563 

กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ        
การช าระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ 96,463 91,451 - - 

เงินมดัจ า 16,897 16,897 2,240 2,240 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลถูกหกั ณ ท่ีจา่ย 10,789 10,612 1,600 1,495 
อื่น ๆ 40,651 34,413 - - 

รวม 164,800 153,373 3,840 3,735 

21. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกูยื้มในรูปแบบของตัว๋สัญญาใชเ้งิน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.9 - 3.5 ต่อปี 
(31 ธนัวาคม 2563: ร้อยละ 2.8 - 3.5 ต่อปี) 
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22. เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

 เงินกูยื้มระยะส้ันอ่ืนเป็นเงินกูยื้มในรูปแบบของตัว๋แลกเงิน มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.0 - 3.5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2563: 
ร้อยละ 3.0 - 3.5 ต่อปี) 

23. หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซ้ือคืน 

หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญาซ้ือคืนเป็นตราสารหน้ีภาคเอกชนท่ีขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  

24. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม     
2563 

31 มีนาคม 
2564 

31 ธนัวาคม     
2563 

เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพย ์ 221,742 218,640 225,582 229,095 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 116,509 143,187 10,230 17,626 
อื่น ๆ  30,063 20,099 966 789 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 368,314 381,926 236,778 247,510 

25. เจ้ำหนีส้ ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม     
2563 

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชี 305,136 224,843 
เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพยต์่างประเทศ 10,750 6,029 

รวม 315,886 230,872 

26. เจ้ำหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม  
2564 

31 ธนัวาคม     
2563 

เจา้หน้ีซ้ือขายหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 850,807 708,992 
เจา้หน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์ 69,675 237,155 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 920,482 946,147 
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27. หุ้นกู้ระยะยำว 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูร้ะยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 730,975 751,862 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการออกหุ้นกูร้ะยะยาว    1,592 2,320 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 732,567 754,182 

หุ้นกู้ระยะยาวเป็นหุ้นกู้ในสกุลเงินบาทประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและค ้ าประกันโดยหุ้นของ              
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 14 

ภายใตสั้ญญาหุ้นกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงมูลค่า
ของหุ้นสามญัท่ีเป็นประกนัตามสัญญาหลกัประกนัต่อหน้ีเงินตน้หุ้นกูย้งัมิไดไ้ถ่ถอน เป็นตน้                 

28.     หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ  

           รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 50,373 9,691 
ดอกเบ้ียจ่าย 546 105 
จ่ายช าระในระหว่างงวด (10,108) (1,865) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 40,811 7,931 

ประกอบดว้ย:   
หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวียน 35,563 7,250 
หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน 5,248 681 
 40,811 7,931 

29. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี               
31 มีนาคม 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 39,837 10,521 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างงวด 2,381 432 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 42,218 10,953 
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30.    ทุนเรือนหุ้น 

 การเปล่ียนแปลงของจ านวนหุ้นสามญัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 ค านวณไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: หุ้น) 

 
หุ้นสามญั 
จดทะเบียน 

หุ้นสามญัท่ีออก
และช าระแลว้ 

หุ้นสามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 6,143,905,902 4,336,923,080 
ลดทุนหุ้นสามญั (331,378,200) (331,378,200) 

หุ้นสามญั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 5,812,527,702 4,005,544,880 

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัลดทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ จากเดิม 
4,336,923,080 บาท เป็น 4,005,544,880 บาท โดยการตัดหุ้นท่ีซ้ือคืนและไม่ได้จ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 
331,378,200 หุ้น รวมเป็นเงิน 258,746,978 บาท โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 

31.   รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 215,813 124,294 
ค่านายหนา้จากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 114,340 144,126 
รวม 330,153 268,420 

32.   รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2564 2563 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์ 10,150 13,220 
ท่ีปรึกษาทางการลงทุน 37 44 
การจดัการทรัพยสิ์นของลูกคา้ 78 46 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน 21,183 2,365 
การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย ์ 604 205 
ตวัแทนผูถื้อหุ้นกู ้ 2,909 3,178 
อื่น ๆ 621 418 
รวม 35,582 19,476 
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33.     รำยได้ดอกเบีย้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564     2563 2564     2563 
รายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูยื้มเพ่ือซ้ือ
หลกัทรัพย ์ 10,452 13,779 - - 

ดอกเบ้ียรับ 24,869 22,798 13,465 10,838 

รวม 35,321 36,577 13,465 10,838 

34.  ก ำไรและผลตอบแทนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564     2563 2564     2563 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 6,893 (70,805) 15,125 1,976 
ก าไร (ขาดทุน) จากอนุพนัธ์เพื่อคา้ 5,168 74,074 (6,939) 701 
เงินปันผลรับ 3,214 6,867 19 - 

รวม 15,275 10,136 8,205 2,677 

35.   ภำษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 (รายได)้ ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564     2563 2564     2563 
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลระหว่างกาล 18,889 8,712 - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด                   
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (6,886) (11,024) (4,695) (11,980) 

รวม (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดง
อยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 12,003 (2,312) (4,695) (11,980) 

รวม (รำยได้) ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่  
แสดงอยู่ในส่วนของก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 37,677 (88,065) 37,612 (85,799) 
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36. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบั
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็น
หุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า 

 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน     
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (พนับาท) 111,810 86,469 14,165 (608) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 4,311,139 4,336,906 4,311,149 4,336,916 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 0.0259 0.0199 0.0033 (0.0001) 

     
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564 2563 2564 2563 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด     
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (พนับาท) 111,810 86,469 14,165 (608) 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัท่ีใชใ้นการค านวณ     
   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (พนัหุ้น) 4,311,139 4,336,906 4,311,149 4,336,916 

ผลกระทบจากใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั - - - - 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัท่ีใชใ้นการค านวณ     
   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (พนัหุน้) 4,311,139 4,336,906 4,311,149 4,336,916 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บำท) 0.0259 0.0199 0.0033 (0.0001) 

 ไม่มีการค านวณจ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกส าหรับ CGH-W3 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 เน่ืองจากราคาการใชสิ้ทธิสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญั 

37.   ภำระผูกพนั 

1) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 
ไม่มี) ท่ีเก่ียวกบัสัญญาการจา้งพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 
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2) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานระยะส้ัน
และสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม     

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม     

2563 

จ่ายช าระ     
     ภายใน 1 ปี 0.3 1.0 - - 
     มากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี - 1.1 - - 
รวม 0.3 2.1 - - 

 สัญญาเช่าด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดถู้กบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564     2563 2564     2563 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 0.6 0.8 - - 

3) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพยใ์ห้กบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทั ส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั และบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นจ านวนคงท่ีท่ีก าหนดไว ้และ/หรือ อตัราร้อยละของมูลค่าการซ้ือขาย และ/หรือ อตัราร้อยละของ
มูลค่าการช าระและรับช าระราคาหลกัทรัพยสุ์ทธิเป็นรายเดือน 

4) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า
กบับริษทั ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษทั ส านกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั 
และบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นจ านวนเงินคงท่ีท่ีก าหนดไว ้และ/หรือ เป็นอตัราต่อ
สัญญาส าหรับการซ้ือหรือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ และ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนตามท่ีระบุในสัญญา 

5) บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งน าส่งค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้
หลกัทรัพย ์การจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย ์การยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ การเป็นตวัแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
การเป็นผูค้า้สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า การจดัการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล การเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและ
ธุรกิจอื่นท่ีบริษทัย่อยไดรั้บอนุญาต โดยจ่ายค่าธรรมเนียมดงักล่าวให้กบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยใ์นอตัราท่ีก าหนดจากการประกอบธุรกิจขา้งตน้ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 20 

38. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเหล่านั้น               
ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

 
นโยบายการก าหนดราคา 

 ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 

 2564 2563 2564 2563  

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 10,760 6,644 ตามอตัราท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย - - 796 92 ตามอตัราท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 3 - ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
รำยกำรธุรกิจกับบริษัทร่วม      
รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขาย     
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้   

18,341 37,547 - - ตามอตัราท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

รายไดค้่านายหนา้จากการเป็น
ตวัแทนซ้ือขายหน่วยลงทุน  

3,507 233 - - ตามอตัราท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ  137 144 - - ตามอตัราท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 52 132 4 12 ตามอตัราท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ดอกเบ้ียจ่าย - 386 - - ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน     
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ  150 9,001 - - ตามอตัราท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี 
และอุปกรณ์ 

341 341 - - ตามท่ีราคาระบไุวใ้นสัญญา 

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลที่เก่ียวข้องกัน     
ดอกเบ้ียรับ   4,779 2,532 - - ตามอตัราท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขาย     
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้   

82 42 - - ตามอตัราท่ีคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

ดอกเบ้ียจ่าย 3 7 - - ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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 ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563                             
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

เงินฝำกในนำมบริษัทเพ่ือลกูค้ำ     
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 6 6 - - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,914 2,488 - - 
รวม 5,920 2,494 - - 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 343,964 178,987 
บริษทัร่วม 12 176 - - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 5,097 5,993 1,258 1,258 

รวม 5,109 6,169 345,222 180,245 

ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญำ             
ซ้ือขำยล่วงหน้ำ  

 
 

 

บริษทัร่วม 38,854 76,408 - - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 383,363 386,548 - - 

รวม 422,217 462,956 - - 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน     
บริษทัยอ่ย - - 790,000 850,000 
บริษทัร่วม 75,191 244,703 - - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 788,355 682,434 - - 

รวม 863,546 927,137 790,000 850,000 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทัยอ่ย - - 130,133 130,133 
รวม - - 130,133 130,133 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 628,281 448,772 628,281 448,772 

รวม 628,281 448,772 628,281 448,772 

หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซ้ือคืน     
บริษทัร่วม 168,006 367,973 - - 
รวม 168,006 367,973 - - 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 มีนาคม 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 3,836 10,473 
บริษทัร่วม 268 367 - - 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 300 450 - - 

รวม 568 817 3,836 10,473 

เจ้ำหนีธุ้รกิจหลักทรัพย์และสัญญำ             
ซ้ือขำยล่วงหน้ำ  

 
 

 

บริษทัร่วม 10,751 3,095 - - 

รวม 10,751 3,095 - - 

หุ้นกู้ระยะยำว     
บริษทัยอ่ย - - 25,600 25,600 

รวม - - 25,600 25,600 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ี
ให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564     2563 2564     2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 27,157 16,123 5,460 5,268 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 672 482 136 116 

รวม 27,829 16,605 5,596 5,384 
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39. ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการใน 3 ส่วนงานหลกั คือ ส่วน
งานนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ส่วนงานวานิชธนกิจ ส่วนงานคา้หลกัทรัพยแ์ละสัญญา
ซ้ือขายล่วงหนา้ และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศ ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มี
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน  

 รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 ส่วนงาน 
นายหนา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้  

 
 

ส่วนงาน                
วานิชธนกิจ  

 
ส่วนงานคา้

หลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้  

 
 
 

ส่วนงานอ่ืน ๆ   

 
 
 

รวม 
รายได ้          

รายไดค้่านายหน้า          
-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 330,153  -  -  -  330,153 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ          
-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 197  1,500  13,744  458  15,899 
-  ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  19,683  -  -  19,683 
รายไดด้อกเบ้ีย 10,452  -  19,381  5,488  35,321 
ก าไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจาก          
เคร่ืองมือทางการเงิน (151)  -  15,446  (20)  15,275 

รายไดอ่ื้น 1,454  -  25,389  2,250  29,093 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  47,760  47,760 

รวมรายได ้ 342,105  21,183  73,960  55,936  493,184 
รวมค่าใชจ่้าย         (369,021) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้         124,163 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (12,003) 
ก าไรส าหรับงวด         112,160 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ส่วนงาน 
นายหนา้ซ้ือขาย
หลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้  

 
 

ส่วนงาน              
วานิชธนกิจ  

 
ส่วนงานคา้

หลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้  

 
 
 

ส่วนงานอ่ืน ๆ   

 
 
 

รวม 
รายได ้          

รายไดค้่านายหน้า          
-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 268,420  -    -  -  268,420 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ          
-  ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 46  150  16,820  244  17,260 
-  ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  2,216  -  -  2,216 
รายไดด้อกเบ้ีย 13,779  -  14,028  8,770  36,577 
ก าไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจาก          
เคร่ืองมือทางการเงิน (195)  -  10,331  -  10,136 

รายไดอ่ื้น 1,507  -  9,998  15,869  27,374 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -  -  -  24,800  24,800 

รวมรายได ้ 283,557  2,366  51,177  49,683  386,783 
รวมค่าใชจ่้าย         (302,188) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้         84,595 
รายไดภ้าษีเงินได ้         2,312 
ก าไรส าหรับงวด         86,907 

40. มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินบางรายการของกลุ่มบริษทัมีการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม                
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน โดยตารางต่อไปน้ีแสดงถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดงักล่าว 

       (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

  มูลค่ายติุธรรม     
สินทรัพยท์างการเงิน/ 
หน้ีสินทางการเงิน 

 31 มีนาคม
2564 

 31 ธนัวาคม
2563 

 ระดบัชั้น 
มูลค่ายติุธรรม 

 เทคนิคการประเมินมูลค่าและ 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน         
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน         
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรม         
ผา่นก าไรหรือขาดทุน         
ตราสารทุน         
- หน่วยลงทุน  276,015  509,284  2  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการ

สุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  338,159  324,235  1  ราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง           

ประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน 
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       (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

  มูลค่ายติุธรรม     
สินทรัพยท์างการเงิน/ 
หน้ีสินทางการเงิน 

 31 มีนาคม
2564 

 31 ธนัวาคม
2563 

 ระดบัชั้น 
มูลค่ายติุธรรม 

 เทคนิคการประเมินมูลค่าและ 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 

ตราสารหน้ี         
- หุ้นกู ้  838,187  1,012,015  2  อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร

หน้ีไทยณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
รายงาน 

- หลกัทรัพยข์ายโดยมีสัญญา  
ซ้ือคืน 

 946,085  1,319,203  2  อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทยณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
รายงาน 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรม         
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
ตราสารทุน         
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  185,542  345,787  1  ราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน        
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรม         
 ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
ตราสารทุน         
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน  649,464  471,169  1  ราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน 

- หลกัทรัพยหุ์้นทุน  6,156  6,156  3  ประมาณการกระแสเงินสดคดิลด 
สินทรัพย์อนุพันธ์         

- สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  -  2,114  1  ราคาท่ีใชช้ าระราคาของตลาดอนุพนัธ ์ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

หนี้สินทำงกำรเงิน         
หนี้สินอนุพันธ์         

- สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  259  -  1  ราคาท่ีใชช้ าระราคาของตลาดอนุพนัธ ์ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 
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       (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่ายติุธรรม     
สินทรัพยท์างการเงิน/ 
หน้ีสินทางการเงิน 

 31 มีนาคม
2564 

 31 ธนัวาคม
2563 

 ระดบัชั้น 
มูลค่ายติุธรรม 

 เทคนิคการประเมินมูลค่าและ 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน      
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรหรือขาดทนุ 
     

ตราสารทุน      
-  หน่วยลงทุน 276,015  104,549 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการ

สุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 
-  หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 30,830  39,167 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน 

ตราสารหน้ี      
- หุ้นกู ้ 62,365  179,794 2 อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร

หน้ีไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
รายงาน 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

     

ตราสารทุน      
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 185,542  345,787 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีน      
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
     

ตราสารทุน      
- หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 628,642  450,675 1 ราคาเสนอซ้ือหลงัสุดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน 
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41. เหตกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 

41.1 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองส าคญัดงัต่อไปน้ี 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,812,527,702 บาท เป็น 5,451,162,842 บาท โดยการตดัหุ้น
ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายของบริษทัฯ จ านวน 361,364,860 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

- ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังท่ี 4 (CGH-W4) จ านวนไม่เกิน 
1,001,386,220 หน่วย เพ่ือจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริษทัเป็นผูมี้อ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,451,162,842 บาท เป็น 6,452,549,062 บาท โดยการออก                
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,001,386,220 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั CGH-W4 

41.2 เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดอ้อกหุ้นกูป้ระเภท
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ชนิดระบุช่ือผูถื้อและมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้จ  านวนวงเงินไม่เกิน 400 ลา้นบาท โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ ช าระคืนเงินตน้คร้ังเดียวทั้งจ านวนในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2566 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีเท่ากบัร้อยละ 5.25 ต่อปี ช าระดอกเบ้ียทุก ๆ 3 เดือน  

 การออกหุ้นกูด้งักล่าวเป็นไปตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทัยอ่ยเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563  

42. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี               
31 มีนาคม 2563 ใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                               
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

รายไดด้อกเบ้ีย 36,577 32,399 
ตน้ทุนทางการเงิน (30,644) (26,466) 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไว ้

43. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564  
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