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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบรษิัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของ
เจาของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชทีี่สําคัญและหมาย
เหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการของบรษิัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ดวย
เชนกัน 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงนิเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทจุริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญช ี

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบตัิตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัตงิานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกบัจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วธิีการตรวจสอบท่ีเลือกใชขึ้นอยูกบัดุลยพินจิของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงขอมูลทีข่ัดตอขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทจุริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมิน
ความเส่ียงดังกลาว ผูสอบบัญชพีิจารณาการควบคมุภายในที่เกีย่วของกบัการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอง
ตามที่ควรของกจิการ เพื่อออกแบบ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดง
ความเห็นตอประสิทธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชทีี่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบรหิาร รวมทัง้การประเมินการ
นําเสนองบการเงินโดยรวม  
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ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชทีี่ขาพเจาไดรับเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบรษิัทยอย และเฉพาะของบริษัท
หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

 

รัชดา ยงสวัสด์ิวาณชิย 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

กรุงเทพฯ: 18 กมุภาพันธ 2559 

 

 

 

 

 

 



29



30



31

-



32



33



34



35



36



|  37 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 

1. ขอมูลบริษัทฯ 
 บริษัทหลักทรัพย  ฟนันเซีย  ไซรัส  จํากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัด                    

ตามกฎหมายไทย และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ
ไดแก บริษัท ฟนันซา จํากัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุนในบริษัทฯใน 

อัตรารอยละ 29.29 และรอยละ 22.29 ของทุนออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทฯมีที่อยูตามท่ี              
จดทะเบียนและสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 18 และ 25             
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

 บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังนี ้
 1. การเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย 
 2. การคาหลักทรัพย 
 3. การเปนที่ปรึกษาการลงทุน 

 4. การจัดจําหนายหลักทรัพย 
 5. การเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน 
 6. การเปนตัวแทนซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 
 7. การยืมและใหยืมหลักทรัพย  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีสาขาจํานวน 35 สาขา และ 35 สาขา ตามลําดับ  
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี             

พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และการ
แสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักท รัพย และตลาดหลักท รัพยที่  สธ /ข /น .  53/2553 เ ร่ื อง  แบบงบการ เงินบริษัทหลักท รัพย                    
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอที่ 4 เร่ือง สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหวางกาล
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
(ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย ดังตอไปน้ี 

   อัตรารอยละของการถือหุน 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังข้ึน        
ในประเทศ 

31 ธันวาคม 
2558 

31 ธันวาคม 
2557 

   รอยละ รอยละ 

บริษัท หลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

ที่ปรึกษาการลงทุน ไทย 96.25 89.99 

(ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี
สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได  

(ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจใน
การควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

(ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

(จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก             
งบการเงินรวมนี้แลว  

(ฉ) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนท่ี
ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวน
ของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

(ช) สินทรัพยสุทธิของบริษัทรวมซึ่งจัดต้ังในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน               
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ทั้งน้ี ผลตางจากการแปลงคารับรูในรายการ “ผลตางจากการแปลงคา                  
งบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” โดยแสดงเปนสวนหน่ึงขององคประกอบอ่ืนของสวนของ
เจาของในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย  บริษัทรวม และการรวมคาตามวิธีราคา

ทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมี
รายละเอียดดังน้ี 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) 
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 
2558 เปนตนไป มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น
เพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง
ถอยคําและคําศัพทการตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและ
บริษัทยอย ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุป
ไดดังน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือก
รับรูรายการดังกลาวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรูในกําไรขาดทุน  
ก็ได 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายการ
กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยูแตเดิมแลว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใชแทน
เนื้อหาเก่ียวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกําหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เร่ือง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเก่ียวกับการพิจารณาวา        
ผูลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับน้ีผูลงทุนจะถือวาตนควบคุมกิจการที่เขา
ไปลงทุนได หากตนมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และตน
สามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได ถึงแมวาตนจะมี
สัดสวนการถือหุนหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอยกวาก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้สงผล
ใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการทบทวนวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีอํานาจควบคุมในกิจการ
ที่เขาไปลงทุนหรือไมและจะตองนําบริษัทใดในกลุมกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบาง 

การเปล่ียนแปลงหลักการในมาตรฐานฉบับน้ีไมมีผลกระทบตองบการเงินรวมน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 11 เร่ือง การรวมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 เร่ือง สวนไดเสียในการ
รวมคา ซึ่งไดถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับน้ีกําหนดใหกิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆตองพิจารณาวาตนมีการ
ควบคุมรวม (Joint control) กับผูลงทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม หากกิจการมีการควบคุมรวมกับผูลงทุน
รายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลวใหถือวากิจการนั้นเปนการรวมการงาน (Joint arrangement) หลังจาก
นั้น กิจการตองใชดุลยพินิจในการกําหนดประเภทของการรวมการงานนั้นวาเปน การดําเนินงานรวมกัน 
(Joint operation) หรือ การรวมคา (Joint venture) และบันทึกสวนไดเสียจากการลงทุนใหเหมาะสมกับ
ประเภทของการรวมการงาน กลาวคือ หากเปนการดําเนินงานรวมกัน ใหกิจการรับรูสวนแบงในสินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจายแตละรายการของการดําเนินงานรวมกันตามสวนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของตน แตหากเปนการรวมคา ใหกิจการรับรูเงินลงทุนในการรวมคาตามวิธีสวนได
เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรูเงินลงทุนในการ
รวมคาตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินน้ีเนื่องจากบริษัทฯใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุน  
ในการรวมคาอยูแตเดิมแลว 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 12 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอ่ืน  

มาตรฐานฉบับนี้กําหนดเร่ืองการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย  การรวม
การงาน บริษัทรวม รวมถึงกิจการที่มีโครงสรางเฉพาะตัว  
มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินน้ี  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 เร่ือง การวัดมูลคายุติธรรม 
มาตรฐานฉบับนีก้ําหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลคา
ยุติธรรม กลาวคือ หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหน้ีสินใดตามขอกําหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของอ่ืน กิจการจะตองวัดมูลคายุติธรรมน้ันตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใชวิธี
เปลี่ยนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเร่ิมใชมาตรฐานน้ี  
มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนาคต 
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม  
รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือ
จัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ  ฝายบริหารของ              
บริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัต ิ



|  41 บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
4.1 การรับรูรายได 

(ก) คานายหนา 

 คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนารับรูเปนรายได ณ วันท่ีที่เกิดรายการ 

(ข) คาธรรมเนียมและบริการ 

 คาธรรมเนียมและบริการรับรูเปนรายไดโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน โดยบริษัทฯและ
บริษัทยอยวัดความสําเร็จของงานที่ทําเสร็จจากอัตราสวนของบริการท่ีใหจนถึงปจจุบันเปรียบเทียบ
กับบริการท้ังสิ้นท่ีตองใหบริการ ทั้งน้ี บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายไดเมื่อมีความเปนไปได
คอนขางแนนอนที่จะเรียกเก็บเงินได 

(ค) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ 

 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันท่ีที่เกิดรายการ 

(ง) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน 

 ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง            
เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายไดเมื่อสิทธิในการรับเงินปนผลเกิดขึ้น 

(จ) ดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย 

 ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง เวนแตมีความไม
แนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบ้ีย บริษัทฯจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตามเกณฑคงคาง 

 กรณีดังตอไปน้ีถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบ้ีย 

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลกัประกันตํ่ากวามูลหนี้ 

(2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป 

(3) ลูกหนี้ผอนชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินเกินกวาสามเดือน เวนแตมีหลักฐานท่ีชัดเจนและ            
มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะไดรับชําระหน้ีทั้งหมด 

(4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา 

(5) ลูกหนี้อื่นที่คางชําระดอกเบ้ียตั้งแตสามเดือนขึ้นไป 

 เงื่อนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) 
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4.2 การรับรูคาใชจาย 
(ก) ดอกเบ้ียเงินกูยืม 

 ดอกเบ้ียเงินกูยืมถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

(ข) คาธรรมเนียมและบริการ 

 คาธรรมเนียมและบริการถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง 

4.3 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา 
  บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัทฯเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสด การซื้อขายหลักทรัพยใน

ระบบเครดิตบาลานซและการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนสินทรัพยและหน้ีสินของบริษัทฯเพื่อ
ประโยชนของการควบคุมภายใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯไดตัดรายการดังกลาวออกทั้ง
ดานสินทรัพยและหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะที่เปนของบริษัทฯเทาน้ัน 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีวันครบกําหนดไม

เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมา รวมถึงต๋ัวเงินประเภทเผ่ือเรียกและต๋ัวเงินที่มีวันครบกําหนดภายใน 3 เดือน
นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

4.5 เงินฝากในสถาบันการเงิน 
  เงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจํา ตั๋วแลกเงินและต๋ัวสัญญาใชเงินท่ีออกโดยสถาบันการเงิน

ที่มีกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา เงินฝากประจํา ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่ออก
โดยสถาบันการเงินที่มีวันครบกําหนดภายใน 3 เดือนแตบริษัทฯมีความต้ังใจจะถือตอไปในรูปแบบเดิมหรือ
มีขอจํากัดในการเบิกใช 

4.6 ลูกหน้ี/เจาหน้ีสํานักหักบัญชี 
  ลูกหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพย

ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา รวมถึงเงินท่ีไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีในการทําธุรกรรมอนุพันธ และยอดดุล
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศท่ีเกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศผานบริษัท
หลักทรัพยตางประเทศ 

  เจาหน้ีสํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจาหน้ีสํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพย
ตราสารทุนท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจาหน้ีสํานักหักบัญชีสําหรับการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และยอดดุลเจาหน้ีบริษัทหลักทรัพยตางประเทศท่ีเกิดจากการชําระราคาซื้อ
ขายหลักทรัพยในตางประเทศผานบริษัทหลักทรัพยตางประเทศ 
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4.7 การยืมและใหยืมหลักทรัพย 
  บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรูภาระท่ีตองสงคืนหลักทรัพยที่ยืมมาซึ่งไดนําไปขายหรือใหยืมตอเปน “เจาหน้ี

ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ
ปรับปรุงบัญชีเจาหน้ีหุนยืม โดยคํานวณจากราคาเสนอขายลาสุด ณ วันสิ้นวันทําการสุดทายของรอบ
ระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาดังกลาวในสวน
ของกําไรหรือขาดทุน บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอเปน “ลูกหน้ีธุรกรรมยืมและ
ใหยืมหลักทรัพย” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดท่ีนําไปวางเปนหลักประกันหรือรับจากคูสัญญาบันทึก
ในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน” หรือ “เจาหน้ีทรัพยสินที่รับเปนประกัน” และบันทึกคาธรรมเนียม
การยืมและการใหยืมหลักทรัพยตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา 

4.8 ลูกหน้ี/เจาหน้ีธรุกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและลูกหนี้ธุรกิจสัญญา

ซื้อขายลวงหนาบวกดวยดอกเบ้ียคางรับ และหักดวยคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งน้ีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยให
รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยโดยใชหลักทรัพยที่ซื้อนั้น
มาวางเปนประกันและลูกหนี้อ่ืน (เชน ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่อยูระหวางดําเนินคดี ประนอมหน้ีหรือผอนชําระ เปนตน) 

 เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาท่ีมีตอบุคคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหน้ีลูกคาท่ีซื้อขาย
หลักทรัพยดวยเงินสด ภาระที่ตองสงมอบหลักทรัพยเนื่องจากการขายชอรต เปนตน 

4.9 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 บริษัทฯต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหน้ีแตละรายโดยพิจารณาความเส่ียงในการ

เรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกันและต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม
เพียงพอและ/หรือมีโอกาสท่ีไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งน้ีบริษัทฯถือพื้นฐานการจัดช้ันหน้ีและการต้ังสํารอง
ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 

(ก) มูลหนี้จัดช้ันสูญ หมายถึง 

(1) มูลหน้ีของลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแลวแตไมไดรับการชําระหน้ีและบริษัทฯได
ดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว 

(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯไดทําสัญญาปลดหน้ีให 
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(ข) มูลหนี้จัดช้ันสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนท่ีสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะดังน้ี 

(1) ลูกหน้ีทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินท่ีมีปญหาและลูกหนี้อื่นท่ีมีหลักประกันตํ่ากวามูลหนี้ 

(2) ลูกหนี้ผอนชําระรายท่ีมีงวดการชําระเงินไมเกินสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียตั้งแต
สามเดือนขึ้นไป 

(3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาสามเดือน เวนแตมีหลักฐานท่ีชัดเจนและมีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่บรษิัทฯจะไดรับชําระหน้ีทั้งหมด 

(ค) มูลหนี้จัดช้ันตํ่ากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหน้ีเฉพาะสวนไมเกินกวามูลคาหลักประกันของลูกหน้ีที่            
เขาลักษณะตาม (ข) 

โดยบริษัทฯตัดจําหนายลูกหนี้จัดช้ันสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการและต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ            
เต็มจํานวนของมูลหนี้จัดช้ันสงสัย ซึ่งเง่ือนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4.10 เงินลงทุน 
  เงินลงทุนเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวบันทึกใน

สวนของกําไรหรือขาดทุน 

  บริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดเปนเงินลงทุนท่ัวไปโดยแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการ
สุดทายของรอบระยะเวลารายงาน มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนท่ีคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
หนวยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

  ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลคา
ของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกตางระหวาง
ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนหรือแสดงเปน
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของแลวแตประเภทของเงินลงทุนท่ีมกีารโอนเปลี่ยน 

 บริษัทฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนตามเกณฑวันที่เกิดรายการ (Trade date) และเม่ือมีการจําหนายเงินลงทุน 
ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับตนทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  
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4.11 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา 
 งบการเงินรวม 
  เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคาท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี

ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการดอยคา (ถามี) 

4.12 อปุกรณและคาเสื่อมราคา 
  อุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  

  คาเสื่อมราคาของอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของอุปกรณโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน
โดยประมาณดังน้ี 

  อุปกรณสํานักงาน   5 ป 
  เคร่ืองตกแตงและติดต้ัง  5 ป 
  ยานพาหนะ   5 ป 

  ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับอุปกรณระหวางติดต้ัง 

  คาเส่ือมราคาแสดงรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 บริษัทฯตัดรายการอุปกรณออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 

4.13 สนิทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 
 บริษัทฯบันทึกตนทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน  ภายหลังการรับรูรายการเร่ิมแรก 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)  

  บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวา
สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของ
สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน 
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คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดของบริษัทฯคํานวณจากราคาทุนของ
สินทรัพย โดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภทดังตอไปนี้ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร        5 ป 
  คาธรรมเนียมสมาชิกตลาดอนุพันธ  10 ป 
  คาซื้อสวนงานนายหนาลูกคารายยอย       2 ป 

  ไมมีการคิดคาตัดจําหนายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางพัฒนา 
4.14 การดอยคาของสินทรัพย 
  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของอุปกรณหรือ

สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทยอย หากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและ
บริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน เมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งน้ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา  

4.15 ผลประโยชนพนักงาน 
 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิด

รายการ  

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจาย
สะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได
แยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย  เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุดังกลาวเปนโครงการ
ผลประโยชน 

บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการ
ไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย  
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 กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ซึ่งคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชนจะรับรูในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรูเปนสวนหน่ึงของกําไรสะสม 

4.16 ประมาณการหน้ีสิน 
  บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ

ในอดีตไดเกิดข้ึนแลวมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันดังกลาวและบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ 

4.17 สัญญาเชาระยะยาว 
 สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับบริษัทฯและ

บริษัทยอยในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใด
จะตํ่ากวาภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหน้ีสินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจาย
จะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะ
คิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุสัญญาเชาแลวแตอยางใดจะตํ่ากวา 

 สัญญาเชาอุปกรณที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับบริษัทฯ
และบริษัทยอยในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปน
คาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิก
สัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจายใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

4.18 เงินตราตางประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงานของแตละกิจการน้ัน 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย
และหน้ีสินท่ีเปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน          
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดแสดงรวมอยูในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน 
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4.19 ภาษีเงินได 
 คาใชจายภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี          
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษเีงินไดรอตัดบัญชี 
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเกี่ยวของน้ัน 
โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ 
แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีที่
ยังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น 

บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว  หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและ
บริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมา
ใชประโยชน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิดข้ึน
เกี่ยวของกับรายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ 

4.20 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุม

บริษัทฯและบริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม 
หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทยอยตลอดท้ังสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวและกิจการที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
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4.21 การวัดมูลคายุติธรรม 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพื่อโอน

หนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
เดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณ
มูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่
สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด  

 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน
ออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

 ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือ
 ทางออม 

 ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 
  ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบ
ตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคัญมีดังน้ี 

5.1 การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน  
  ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณา

วาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาว
แลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพ้ืนฐานของขอมูลที่ดีที่สุดท่ีรับรูไดในสภาวะปจจุบัน 
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5.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไมมีการซื้อขาย

ในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใช
ในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต (ทั้ง
ของบริษัทฯและบริษัทยอย และคูสัญญา) สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคา
ของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรท่ีใชในการ
คํานวณ อาจมีผลกระทบตอมูลคายุติธรรมท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยลําดับช้ันของ
มูลคายุติธรรม 

5.3 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเกิดจากการปรับมูลคาของ
ลูกหนี้จากความเส่ียงดานเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึน ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของ 
ก.ล.ต. ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้นั้นมีปญหาในการ
จายชําระคืน โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้แตละราย ความนาจะเปนของการผิดนัดและมูลคาของ
หลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน  

5.4 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 
บริษัทฯและบริษัทยอยจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุนเม่ือมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมี
สาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

5.5 อุปกรณและคาเสื่อมราคา 
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา
คงเหลือเมื่อเลิกใชงานอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมี               
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย
นั้น 
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5.6 สินทรัพยไมมีตัวตน 
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคา                   
ในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย          
หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดน้ัน ๆ 

5.7 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตอง
ประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด 
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

5.8 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ
สมมติฐานตาง ๆในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการลาออกของพนักงาน เปนตน 

5.9 สัญญาเชา  
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารได
ใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอน
หรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

5.10 คดีฟองรอง 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใช              
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลว  ในกรณีที่ฝายบริหารมีความเชื่อมั่นวาจะไมมีความ
เสียหายเกิดข้ึน บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินในสวนน้ัน 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม  
2558 

31 ธันวาคม  
2557 

31 ธันวาคม  
2558 

31 ธันวาคม  
2557 

     

เงินสดในมือ 437,000 437,000 437,000 437,000 

เงินฝากธนาคาร     

ออมทรัพย 512,233,451 179,097,077 512,233,451 179,097,077 

กระแสรายวัน 109,449,490 109,978,244 96,376,693 105,305,798 

เงินฝากประจําและตั๋วเงินระยะส้ันที่มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน นับจากวันไดมา 703,000,000 2,653,000,000 703,000,000 2,653,000,000 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,325,119,941 2,942,512,321 1,312,047,144 2,937,839,875 

หัก: เงินฝากในนามบริษทัฯเพ่ือลูกคา (941,367,893) (1,946,454,992) (941,367,893) (1,946,454,992) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด - สุทธ ิ 383,752,048 996,057,329 370,679,251 991,384,883 

7. เงินฝากในสถาบันการเงิน 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557  
   

เงินฝากประจําท่ีมีอายุมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 1 ป นับจากวันไดมา 1,701,247,839 1,291,237,375 

หัก: เงินฝากในนามบริษทัฯเพ่ือลูกคา (1,701,247,839) (1,291,237,375) 

เงินฝากในสถาบันการเงิน - สุทธ ิ - - 

8. ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557  
   

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 528,925,450 80,689,770 

ลูกหนี้บรษิัทหลักทรัพยตางประเทศ 40,759,279 56,362,010 

รวมลูกหนี้สํานักหักบัญช ี 569,684,729 137,051,780 

หัก: ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษทัฯเพื่อลูกคา (66,618,370) (76,416,808) 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - สุทธิ 503,066,359 60,634,972 
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9. ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557  
ลูกหนี้ธรุกิจหลักทรพัย   

ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด 764,559,004 1,571,196,578 

เงินใหกูยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย 1,236,683,895 889,088,987 

ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย   

   ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน 12,766,053 - 

   ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย 9,932,973 306,550 

ลูกหนี้อื่น 70,716,493 71,210,419 

รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 2,094,658,418 2,531,802,534 

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ 5,970,558 4,747,672 

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (70,149,426) (70,429,371) 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - สุทธ ิ 2,030,479,550 2,466,120,835 

ลูกหนี้ธรุกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา   

ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 3,477,078 2,497,221 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธิ 2,033,956,628 2,468,618,056 

9.1 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยที่ระงับการรับรูรายได 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (รวมดอกเบี้ยคางรับ) ที่ระงับการรับรู

รายไดเปนจํานวน 71 ลานบาท และ 71 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลวจํานวน 
70 ลานบาท และ 70 ลานบาท ตามลําดับ 

9.2 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยจําแนกตามการจัดชั้น 
 ณ วันที่  31 ธันวาคม  2558 และ  2557 บริษัทฯไดจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยตามประกาศของ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเร่ืองการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหน้ีดอยคุณภาพ            
ของบริษัทหลักทรัพยซึ่งลูกหนี้จัดช้ันสรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
 ลูกหน้ีธุรกิจ  มูลคาลูกหน้ีสุทธิ ลูกหน้ีธุรกิจ  มูลคาลูกหน้ีสุทธิ 
 หลักทรัพยและ คาเผ่ือหน้ี หลังหักคาเผ่ือ หลักทรัพยและ คาเผ่ือหน้ี หลังหักคาเผ่ือ 
 ดอกเบ้ียคางรับ สงสัยจะสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ ดอกเบ้ียคางรับ สงสัยจะสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ 
       

มูลหน้ีจัดช้ันปกติ 2,030 - 2,030 2,465 - 2,465 

มูลหน้ีจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน 1 - 1 1 - 1 

มูลหน้ีจัดช้ันสงสัย 70 (70) - 70 (70) - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ 2,101 (70) 2,031 2,536 (70) 2,466 
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9.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 

   

ยอดตนป 70,429,371 71,449,584 

หนี้สงสัยจะสูญ - 1,026 

โอนกลับคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (240,000) (780,000)  

หนี้สูญตัดบัญชี (39,945) (241,239) 

ยอดปลายป 70,149,426 70,429,371 

10. เงินลงทุน 
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม 

เงินลงทุนเพื่อคา     

หุนทุน 43,224,300 41,262,400 3,893,872 3,949,918 

หนวยลงทุน 400,000,000 401,703,086 7,852,000 7,537,920 

รวม 443,224,300 442,965,486 11,745,872 11,487,838 

หัก: คาเผ่ือการปรับมูลคา (258,814)  (258,034)  

เงินลงทุนเพื่อคา - สุทธิ 442,965,486  11,487,838  

เงินลงทุนทั่วไป     

หุนทุน 20,233,825  20,233,825  

หัก: คาเผ่ือการดอยคา (17,110,377)  (17,110,377)  

เงนิลงทุนทั่วไป - สุทธิ 3,123,448  3,123,448  

เงินลงทุน - สุทธิ 446,088,934  14,611,286  
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา 
11.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา 
 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

    
ทุนออกจําหนายและ  

ชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลคา      
ตามวิธีสวนไดเสีย 

ชื่อบริษัท 

ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ       
ท่ีจดทะเบียน สกุลเงิน 

31 
ธันวาคม

2558 

31 
ธันวาคม

2557 

31 
ธันวาคม

2558 

31 
ธันวาคม

2557 

31 
ธันวาคม

2558 

31  
ธันวาคม

2557 

   พันหนวย พันหนวย รอยละ รอยละ พันบาท พันบาท 

บริษัทรวม          

SBI Royal Securities Plc. บริษัท
หลักทรัพย 

กัมพูชา เรียล
กัมพูชา 

63,960,000 56,040,000 20.01 19.49 99,648 79,252 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม        99,648 79,252 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน          

บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย 
ออนไลน จํากัด 

บริษัท
หลักทรัพย 

ไทย บาท 722,222 500,000 45.00 45.00 295,096 222,759 

รวมเงินลงทุนในการรวมคา        295,096 222,759 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา        394,744 302,011 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
ทุนออกจําหนายและ  

ชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลคา      
ตามวิธีราคาทุน 

ชื่อบริษัท 

ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ       
ท่ีจดทะเบียน สกุลเงิน 

31 
ธันวาคม

2558 

31 
ธันวาคม

2557 

31 
ธันวาคม

2558 

31 
ธันวาคม

2557 

31 
ธันวาคม

2558 

31  
ธันวาคม

2557 

    พันหนวย พันหนวย รอยละ รอยละ พันบาท พันบาท 

บริษัทยอย          

บริษัทหลักทรัพยท่ีปรึกษาการลงทุน   
เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  

ท่ีปรึกษา    
การลงทุน 

ไทย บาท 8,000 3,000 96.25 89.99 7,700 2,700 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย        7,700 2,700 

บริษัทรวม          

SBI Royal Securities Plc. บริษัท
หลักทรัพย 

กัมพูชา เรียล
กัมพูชา 

63,960,000 56,040,000 20.01 19.49 105,462 89,960 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม        105,462 89,960 

กิจการท่ีควบคุมรวมกัน          

บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย 
ออนไลน จํากัด 

บริษัท
หลักทรัพย 

ไทย บาท 722,222 500,000 45.00 45.00 325,000 225,000 

รวมเงินลงทุนในการรวมคา        325,000 225,000 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา        438,162 317,660 
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เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2558 บริษัทฯไดชําระเงินจํานวน 15,501,998 บาท เพื่อลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 

47 หุน มูลคาตราไวหุนละ 40,000,000 เรียลกัมพูชา ของบริษัท SBI Royal Securities Plc. ซึ่งจดทะเบียน
ภายใตกฎหมายกัมพูชา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหุนสามัญในบริษัทดังกลาวจํานวนท้ังสิ้น 320 
หุน คิดเปนอัตรารอยละ 20.01 ของทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทดังกลาว 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บริษัทฯไดชําระเงินจํานวน 5,000,000 บาท เพื่อลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
50,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท ที่ออกโดยบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหุนสามัญ
ในบริษัทยอยจํานวนทั้งสิ้น 77,000 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 96.25 ของทุนท่ีออกจําหนายและชําระแลวของ
บริษัทยอย 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด ซึ่งเปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน 
ไดมีการเพ่ิมทุนหุนสามัญจํานวน 1,222,222 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม โดยบริษัทฯ
ไดสละสิทธิของบริษัทฯในการซื้อหุนเพิ่มทุนของกิจการท่ีควบคมุรวมกันดังกลาว 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 กิจการที่ควบคุมรวมกันดังกลาวไดมีการเพ่ิมทุนหุนสามัญอีกจํานวน 1,000,000 หุน        
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม โดยบริษัทฯไดสละสิทธิของบริษัทฯในการซื้อหุนเพ่ิมทุน
ของกิจการที่ควบคุมรวมกันดังกลาว 

อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหเสนอซื้อหุน
สามัญของบริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด จํานวน 1,000,001 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 
บาท คิดเปนเงินรวม 100,000,100 บาท จากบริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของผูถือหุน
รายใหญรายหนึ่งของบริษัทฯและบริษัทฯชําระราคาโดยการออกและเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมของ
บริษัทฯแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด จํานวน 31,347,993 หุน มูลคาตราไวหุนละ 
1.60 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 50,156,789 บาท เปนผลใหบริษัทฯมีสวนเกินมูลคาหุนจํานวน 49,843,311 
บาท ทั้งน้ี บริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทฯ และไดรับโอนหุนสามัญ
ของบริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด แลวในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 
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11.2  การลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 
11.2.1 สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและเงินปนผลรับ 

  ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนจากการลงทุนใน
บริษัทรวมและการรวมคาในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากกิจการดังกลาวเปนรายไดใน
งบการเงินเฉพาะกิจการดังน้ี 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

สวนแบงขาดทุนจาก 

เงินลงทุนในบริษัทรวมและ           
การรวมคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่        

31 ธันวาคม 

เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี              
31 ธันวาคม 

ชื่อบริษัท 2558 2557 2558 2557 

     
บริษัทรวม     

SBI Royal Securities Plc. 1,655 10,836 - - 

กิจการที่ควบคุมรวมกัน     

บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 27,663 2,241 - - 

รวม 29,318 13,077 - - 

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯบันทึกสวนแบงผลขาดทุนจากบริษัท
รวมและการรวมคาในงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสียโดยอาศัยขอมูลทางการเงินที่จัดทําโดยฝาย
บริหารของบริษัทรวมและการรวมคา โดยท่ียังไมผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท
ดังกลาว 
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11.2.2 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมและการรวมคาท่ีมีสาระสําคัญ 

 สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน  
 (หนวย: ลานบาท) 

 บริษทัรวม กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 

SBI Royal Securities Plc. 
บริษทัหลักทรัพย เอสบีไอ 
ไทย ออนไลน จํากัด 

 31 ธันวาคม  
2558 

31 ธันวาคม  
2557 

31 ธันวาคม  
2558 

31 ธันวาคม  
2557 

     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 320 237 413 495 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 16 8 49 1 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 37 35 336 - 

หนี้สินหมุนเวียน (6) (2) (144) - 

สินทรัพยสุทธ ิ 367 278 654 496 

สัดสวนเงินลงทนุ (รอยละ) 20.01 19.49 45.00 45.00 

สวนไดเสียของบรษิัทฯในสินทรัพยสุทธขิอง
กิจการท่ีลงทนุ 74 54 295 223 

คาความนิยม 25 25 - - 

รวมมูลคาเงินลงทุน 99 79 295 223 

มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทัรวม
และการรวมคา (ตามวิธีสวนไดเสีย) 100 79 295 223 

 สรุปรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 บริษทัรวม กิจการท่ีควบคุมรวมกัน 
 

SBI Royal Securities Plc. 
บริษทัหลักทรัพย เอสบีไอ 
ไทย ออนไลน จํากัด 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 
     

รายได 13 11 8 - 

ขาดทนุสําหรับป (8) (61) (64) (5) 

กําไรเบ็ดเสรจ็อื่นสําหรับป - - - - 

ขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับป (8) (61) (64) (5) 
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12. อุปกรณ 
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อุปกรณ เคร่ืองตกแตง  อุปกรณ  

 สํานักงาน และติดต้ัง ยานพาหนะ ระหวางติดต้ัง รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2557 231,676,086 206,323,529 19,659,514 2,811,481 460,470,610 

ซื้อเพิ่ม 12,493,062 4,855,184 8,745,000 3,926,329 30,019,575 

จําหนาย/ตัดจําหนาย (6,867,751) (12,794,055) (13,181,710) - (32,843,516) 

โอนเขา (ออก) (81,553) 6,615,571 - (6,534,018) - 

31 ธันวาคม 2557 237,219,844 205,000,229 15,222,804 203,792 457,646,669 

ซื้อเพิ่ม 5,105,684 2,532,566 - 3,117,063 10,755,313 

จําหนาย/ตัดจําหนาย (4,331,922) (10,380,262) (642,000) - (15,354,184) 

โอนเขา (ออก) 50,048 2,332,507 - (2,382,555) - 

31 ธันวาคม 2558 238,043,654 199,485,040 14,580,804 938,300 453,047,798 

คาเสื่อมราคาสะสม      

1 มกราคม 2557 161,919,369 135,792,080 14,998,183 - 312,709,632 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 27,420,740 28,244,154 3,041,946 - 58,706,840 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย (4,733,843) (7,335,045) (10,616,346) - (22,685,234) 

31 ธันวาคม 2557 184,606,266 156,701,189 7,423,783 - 348,731,238 

คาเส่ือมราคาสําหรับป 23,040,623 21,103,500 1,797,369 - 45,941,492 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย (4,044,877) (8,420,061) (625,289) - (13,090,227) 

31 ธันวาคม 2558 203,602,012 169,384,628 8,595,863 - 381,582,503 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2557 52,613,578 48,299,040 7,799,021 203,792 108,915,431 

31 ธันวาคม 2558 34,441,642 30,100,412 5,984,941 938,300 71,465,295 

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่       

31 ธันวาคม 2557     58,706,840 

31 ธันวาคม 2558     45,941,492 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงาน
อยู ราคาทุนเดิมกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน
ประมาณ 243 ลานบาท และ 189 ลานบาท ตามลําดับ     

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยานพาหนะของบริษัทฯซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 6 ลานบาทและ           
8 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนยานพาหนะภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 คาสมาชิก 

คาซ้ือสวนงาน
นายหนาลูกคา โปรแกรม 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร  

 ตลาดอนุพันธ รายยอย คอมพิวเตอร ระหวางพัฒนา รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2557 5,000,000 6,384,000 86,274,493 14,014,045 111,672,538 

ซ้ือเพิ่ม - - 2,328,624 8,730,491 11,059,115 

โอนเขา (ออก) - - 13,690,107 (13,690,107) - 

31 ธันวาคม 2557 5,000,000 6,384,000 102,293,224 9,054,429 122,731,653 

ซ้ือเพิ่ม - - 9,651,437 7,476,053 17,127,490 

ตัดจําหนาย - - - (502,000) (502,000) 

โอนเขา (ออก) - - 7,712,502 (7,712,502) - 

31 ธันวาคม 2558 5,000,000 6,384,000 119,657,163 8,315,980 139,357,143 

คาตัดจําหนายสะสม      

1 มกราคม 2557 2,914,300 6,384,000 64,105,923 - 73,404,223 

คาตัดจําหนายสําหรับป 499,726 - 12,429,096 - 12,928,822 

31 ธันวาคม 2557 3,414,026 6,384,000 76,535,019 - 86,333,045 

คาตัดจําหนายสําหรับป 499,726 - 14,025,767 - 14,525,493 

31 ธันวาคม 2558 3,913,752 6,384,000 90,560,786 - 100,858,538 

มูลคาสุทธิตามบญัชี     

31 ธันวาคม 2557 1,585,974 - 25,758,205 9,054,429 36,398,608 

31 ธันวาคม 2558 1,086,248 - 29,096,377 8,315,980 38,498,605 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี    

31 ธันวาคม 2557     12,928,822 

31 ธันวาคม 2558     14,525,493 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอรจํานวนหน่ึงซึ่งตัดจําหนายหมดแลว
แตยังใชงานอยู ราคาทุนเดิมกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวน 75 ลานบาท และ     
48 ลานบาท ตามลําดับ  
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14. สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และภาษีเงินได  
14.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ประกอบดวยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการผลแตกตางช่ัวคราว
ดังตอไปน้ี 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

   
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดที่แสดง

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

     
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกิดจาก:     

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 3,422,075 3,422,075 - 71,808 

สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 1,162,853 - 1,162,853(2) - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 9,165,011 8,453,971 711,040 (2,201,065)(1) 

กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน (894,961) - (894,961) - 

อื่น ๆ 3,823,982 1,767,053 2,056,929 748,480 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 16,678,960 13,643,099 3,035,861 (1,380,777) 

รับรูรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได:     

   -ในสวนกําไรหรือขาดทุน   4,371,240 2,368,686 

   -ในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   (1,335,379) - 
   -กับกําไรสะสมโดยตรง   - (3,749,463) 

รวม   3,035,861 (1,380,777) 

(1) รวมคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 3,749,463 บาท ที่เกี่ยวของกับผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งรับรูโดยตรงกับ
กําไรสะสม 

(2) รวมคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 1,335,379 บาท ที่เกี่ยวของกับรายการท่ีรับรูในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดที่แสดง

ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

     
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกิดจาก:     

คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 3,422,075 3,422,075 - 71,808 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 8,999,733 8,453,971 545,762 (2,201,065)(1) 

กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน (894,961) - (894,961) - 

อื่น ๆ 3,823,982 1,767,053 2,056,929 748,480 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ 15,350,829 13,643,099 1,707,730 (1,380,777) 

รับรูรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได:     

   -ในสวนกําไรหรือขาดทุน   1,707,730 2,368,686 

   -กับกําไรสะสมโดยตรง   - (3,749,463) 

รวม   1,707,730 (1,380,777) 

(1) รวมคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 3,749,463 บาท ที่เกี่ยวของกับผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งรับรูโดยตรงกับ
กําไรสะสม 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยอยมีรายการผลแตกตางช่ัวคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช
ประโยชนคิดเปนจํานวนรวม 917,368 บาท แตบริษัทยอยมิไดนํามาพิจารณาในการบันทึกผลกระทบทางภาษี
เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเนื่องจากฝายบริหารของบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวาบริษัทยอยอาจ
ไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนํารายการดังกลาวมาใชประโยชนได 

14.2 คาใชจายภาษีเงินได 
 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดปจจุบัน     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล (50,985,726) (73,879,430) (50,523,886) (73,879,430) 

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี     

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราวและ
การกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว 4,371,240 2,368,686 1,707,730 2,368,686 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน (46,614,486) (71,510,744) (48,816,156) (71,510,744) 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณกําไรทางบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี            
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กับอัตราภาษีเงินได สามารถแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

     

กําไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได 184,347,341 301,211,606 211,319,441 315,190,393 

อัตราภาษีเงินได 20% 20% 20% 20% 

จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได (36,869,468) (60,242,321) (42,263,888) (63,038,079) 

ผลกระทบทางภาษีสุทธิของ:     

รายไดหรือคาใชจายท่ีไมถือเปนรายไดหรือคาใชจาย
ทางภาษี (5,866,586) (8,658,998) (5,855,783) (8,566,630) 

ผลแตกตางช่ัวคราวสวนทีไ่มเคยรับรูเปนสินทรัพย        
ภาษีเงินไดในปกอนแตบันทึกรับรูในปปจจุบัน  2,259,504 - - - 

ขาดทุนทางภาษีทีไ่มไดบนัทึกรับรูเปนสินทรัพย 
 ภาษีเงินไดแตใชประโยชนในปปจจุบัน 91,108 24,900 - - 

สวนแบงผลขาดทุนเงินลงทุนในกิจการรวมคาท่ีไมได
บันทึกสินทรัพยภาษีเงินได (5,532,559) (2,615,422) - - 

อื่น ๆ (696,485) (18,903) (696,485) 93,965 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน (46,614,486) (71,510,744) (48,816,156) (71,510,744) 
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15. สินทรัพยอื่น 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม 
2558 

31 ธันวาคม 
2557 

31 ธันวาคม 
2558 

31 ธันวาคม 
2557 

     

ดอกเบ้ียคางรับ 5,770,868 17,486,861 5,770,868 17,486,861 

คาใชจายจายลวงหนา 17,123,355 18,790,455 16,874,395 18,778,644 

เงินมัดจํา 20,119,782 20,445,497 20,119,782 20,445,497 

เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการ
ชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย 60,563,782 53,402,163 60,563,782 53,402,163 

เงินประกันหลักทรัพยเพ่ือความม่ันคง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

รายไดคาธรรมเนียมคางรับ 3,380,922 11,905,166 3,380,922 11,905,166 

เงินทดรองจาย  3,373,015 3,260,325 3,373,015 3,260,325 

เงินใหกูยืมแกพนักงาน 1,422,273 1,415,254 1,422,274 1,415,254 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 2,618,862 - 5,638,934 567,345 

อื่น ๆ 4,770,663 8,406,959 2,946,468 7,416,959 

รวม 124,143,522 140,112,680 125,090,440 139,678,214 

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ/คาเผ่ือการดอยคา (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) 

สินทรัพยอื่น - สุทธิ 121,287,169 137,256,327 122,234,087 136,821,861 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินใหกูยืมแกพนักงานของบริษัทฯคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.40 ถึง 

3.72 ตอป และอัตรารอยละ 3.72 ถึง 4.20 ตอป ตามลําดับ 

16. เจาหน้ีสํานักหักบัญชี 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

   

เจาหน้ีสํานักหักบัญช ี 179,926,074 412,402,849 

เจาหนี้บรษิัทหลักทรัพยตางประเทศ 4,894,599 - 

รวมเจาหน้ีสํานักหักบัญช ี 184,820,673 412,402,849 
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17. เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพย   

เจาหน้ีซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด 1,147,063,240 1,134,005,445 

เจาหน้ีทรัพยสินวางประกัน 12,766,053 12,060,137 

เจาหน้ีธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย 27,367,973 306,550 

รวมเจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพย 1,187,197,266 1,146,372,132 

เจาหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา   

เจาหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายลวงหนา 3,188,265 1,753,948 

รวมเจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 1,190,385,531 1,148,126,080 

18. ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน 
 จํานวนเงินประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานตามภาระผูกพันโครงการผลประโยชน แสดงไดดังน้ี  

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 2558 2557 2558 2557 
     

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป 44,175,570 53,275,179 42,269,853 53,275,179 

ตนทุนบริการปจจบุัน 6,062,080 8,998,760 5,754,699 8,485,743 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,141,284 1,843,442 1,084,113 1,792,122 

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการซ่ึงคํานวณ 

 ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย:     
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดาน
ประชากรศาสตร - (15,322,562) - (15,220,064) 

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทาง
การเงิน  - 3,771,904 - 3,771,904 

สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอืน่ - (7,299,153) - (7,299,153) 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (4,110,000) (1,092,000) (4,110,000) (1,092,000) 

ลดลงจากการโอนพนักงานพรอมภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานไปบริษทัยอย - - - (1,443,878) 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป 47,268,934 44,175,570 44,998,665 42,269,853 
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คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานท่ีรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน แสดงไดดังน้ี 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

     

ตนทุนบริการปจจบุัน 6,062,080 8,998,760 5,754,699 8,485,743 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,141,284 1,843,442 1,084,113 1,792,122 

รวมคาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 7,203,364 10,842,202 6,838,812 10,277,865 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
ภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวนประมาณ 0.11 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 0.11 ลานบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยประมาณ 10 ป และ 10 ป ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 10 ป และ 10 ป 
ตามลําดับ) 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุป
ไดดังน้ี 

 (หนวย: รอยละตอป) 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
   

อัตราคิดลด 3.0 3.0 

อัตราการขึ้นเงนิเดือนในอนาคต  2.2 - 7.0 2.2 - 7.0 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 0.0 - 33.0 0.0 - 33.0 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน 
(ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2558 

 

สมมติฐาน
เพิ่มข้ึน  

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน
พนักงานเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
สมมติฐาน 
ลดลง 

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน
พนักงานเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
 รอยละตอป ลานบาท รอยละตอป ลานบาท 

     
อัตราคิดลด 1.0 (2.9) 1.0 3.3 

อัตราการขึ้นเงนิเดือนในอนาคต 1.0 3.7 1.0 (3.3) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.7) 20.0 7.2 



66  | บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 
 

สมมติฐาน
เพิ่มข้ึน  

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน
พนักงานเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
สมมติฐาน 

ลดลง 

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน
พนักงานเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) 
 รอยละตอป ลานบาท รอยละตอป ลานบาท 

     
อัตราคิดลด 1.0 (2.7) 1.0 3.0 

อัตราการขึ้นเงนิเดือนในอนาคต 1.0 3.4 1.0 (3.1) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.2) 20.0 6.7 

19. เจาหน้ีอื่น  
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

     

เจาหน้ีอื่น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 1,353,551 1,353,551 1,353,551 1,353,551 

เจาหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 286,230 447,291 286,230 447,291 

รวมเจาหน้ีอืน่ 1,639,781 1,800,842 1,639,781 1,800,842 

 เจาหน้ีอ่ืน - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เปนเจาหน้ีจากการรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีตามสัญญา 
Loan Management Agency Agreement แทนธนาคารดังกลาว  

20. หน้ีสินอื่น  
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

     

ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย 12,203,078 10,972,619 11,806,062 10,582,703 

ภาษีมูลคาเพ่ิมคางจาย 6,656,030 8,884,918 6,406,397 8,697,632 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2,703,259 3,628,175 2,703,259 3,628,175  

เงินประกันพนักงาน 2,912,366 4,072,324 2,912,366 4,072,324 

อื่น ๆ 8,835,368 9,238,537 8,835,368 9,231,479 

รวมหน้ีสินอื่น 33,310,101 36,796,573 32,663,452 36,212,313 
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20.1 หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและ                      
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

   

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2,966,545 4,114,885 

หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (263,286) (486,710) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธ ิ 2,703,259 3,628,175 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (991,288) (924,917) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 1,711,971 2,703,258 

 บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินเพื่อเชายานพาหนะใชในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคา
เชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ป  

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาการเงินดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2558 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 4 ป รวม 

    

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชาการเงิน 1,148,340 1,818,205 2,966,545 

หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (157,052) (106,234) (263,286) 

มูลคาปจจุบนัของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจาย    

   ทั้งส้ินตามสัญญาเชาการเงิน 991,288 1,711,971 2,703,259 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2557 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 4 ป รวม 

    

ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชาการเงิน 1,148,340 2,966,545 4,114,885 

หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (223,423) (263,287) (486,710) 

มูลคาปจจุบนัของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีตองจาย    

   ทั้งส้ินตามสัญญาเชาการเงิน 924,917 2,703,258 3,628,175 
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21. ทุนเรือนหุน 
 รายการกระทบยอดทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทฯสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 และ 2557 มีดังน้ี 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่             
31 ธันวาคม 2558 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่             
31 ธันวาคม 2557 

 จํานวนหุน บาท จํานวนหุน บาท 

ทุนจดทะเบียน     

หุนสามัญ ณ วันตนป 550,055,813 880,089,301 467,308,199 747,693,119 

จดทะเบียนลดทุน (781) (1,249) (92,117) (147,388) 

จดทะเบียนเพิ่มทุน 31,347,993 50,156,789 82,839,731 132,543,570 

หุนสามัญ ณ วันปลายป 581,403,025 930,244,841 550,055,813 880,089,301 

ทุนออกจําหนายและชําระแลว     

หุนสามัญ ณ วันตนป 550,055,032 880,088,052 467,216,082 747,545,732 

จายปนผลเปนหุนสามัญ (หมายเหตุ 28.1) - - 82,838,950 132,542,320 

ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระราคาเงินลงทุนใน
การรวมคา (หมายเหตุ 11.1) 31,347,993 50,156,789 - - 

หุนสามัญ ณ วันปลายป 581,403,025 930,244,841 550,055,032 880,088,052 

22. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

23. รายไดคานายหนา 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 

   

คานายหนาจากการซ้ือขายหลักทรัพย 1,333,620,725 1,388,473,347 

คานายหนาจากการซ้ือขายตราสารอนุพันธ 72,819,218 79,919,257 

คานายหนาอ่ืน 8,177,296 4,270,796 

รวม 1,414,617,239 1,472,663,400 
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24. คาธรรมเนียมและบริการ 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 

   

การจัดจําหนายหลักทรัพย 42,767,675 118,642,438 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 12,410,000 7,140,000 

การยืม/ใหยืมหลักทรัพย 877,114 1,857,095 

การวิเคราะหหลักทรัพย 6,000,000 11,000,000 

อื่น ๆ 595,390 2,287,180 

รวม 62,650,179 140,926,713 

25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยและพนักงานของบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานของแตละ
บริษัทจายสมทบกองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนสองแหง และจะถูกจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงาน
ตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายดังน้ี 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2558 2557 2558 2557 

     

เงินสมทบกองทนุสํารองเล้ียงชีพ 26,748,322 26,526,915 24,177,307 24,241,074 
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26. องคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
องคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2558 และ  2557 
ประกอบดวย 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

     

(ก) รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง:     

กําไรจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ 6,549,105 127,794 - - 

หัก: ภาษีเงินได (1,335,379) - - - 

กําไรจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได 5,213,726 127,794 - - 

(ข) รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง:     

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย - 18,849,811 - 18,747,313 

หัก: ภาษีเงินได - (3,749,463) - (3,749,463) 

กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได - 15,100,348 - 14,997,850 

กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป  5,213,726 15,228,142 - 14,997,850 

 

27. กําไรตอหุน 
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปสวนที่เปน

ของผูถือหุนบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออก
อยูในระหวางป  

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปสวนท่ีเปน
ของผูถือหุนบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออก
อยูในระหวางป และปรับเพิ่มดวยจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการออกหุนปนผลเมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 
โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนตั้งแตวันเร่ิมตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน 
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 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 

กําไรสําหรับป 
จํานวนหุนสามัญ         

ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน    

กําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 137,847 229,791 550,222 550,055 0.25 0.42 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 

กําไรสําหรับป 
จํานวนหุนสามัญ          

ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 พันบาท พันบาท พันหุน พันหุน บาท บาท 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน    

กําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทฯ 162,503 243,680 550,222 550,055 0.30 0.44 

28. หุนปนผลและเงินปนผล 
28.1 หุนปนผล 
 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรเงินจากบัญชีกําไรสะสม

ไปเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 880 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 82,838,950 หุน เพื่อจายเปนหุน
ปนผลในอัตรา 5.64 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคามูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.6 0 บาท ในกรณีมีเศษหุน      
บริษัทฯจะจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.2836879433 บาท ทั้งน้ี บริษัทฯ
ไดออกหุนปนผลใหแกผูถือหุนแลวในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 

28.2 เงินปนผล 
 เงินปนผลท่ีประกาศจายในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังน้ี 

   เงินปนผลจาย 
เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย ตอหุน 

  พันบาท บาท 

เงินปนผลประจําป 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ   

  วันที่ 22 เมษายน 2557 14,728 0.031520883 

เงินปนผลประจําป 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ   

  วันที่ 27 เมษายน 2558 93,509 0.17 
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29. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
29.1 ลักษณะความสัมพันธ 

ช่ือ ความสัมพันธ 
บริษทั หลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  เปนบริษทัยอย 
SBI Royal Securities Plc. เปนบริษทัรวม 
บริษทั หลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด เปนกจิการท่ีควบคุมรวมกัน  
ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญบรษิทัฯ (ถือหุน 22.29%           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
บริษทั ฟนันซา จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญบรษิทัฯ (ถือหุน 29.29%           

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) 
บริษทัหลักทรัพย ฟนนัซา จํากัด เปนบริษทัยอยของผูถือหุนรายใหญ                    

มีกรรมการรวมกัน 
บริษทั ทรู วิช่ันส จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกันจนถึงเดือนมิถนุายน 2557 
บริษทั ทรู วิช่ันส เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)  มีกรรมการรวมกันจนถึงเดือนมิถนุายน 2557 
บริษทั ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด มีกรรมการรวมกันจนถึงเดือนกันยายน 2558 
บริษทั ทรูวิช่ัน กรุป จํากัด (มหาชน) มีกรรมการรวมกัน 

29.2 รายการธุรกิจท่ีสําคัญระหวางป 
 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  รายการ

ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและบุคคล
หรือกิจการเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สําหรับปสิ้นสุด              
วันที่ 31 ธันวาคม 

สําหรับปสิ้นสุด              
วันที่ 31 ธันวาคม  

 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย 

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 
     

   รายไดอ่ืน - - 3,600 3,300 อัตราตามสัญญา 
  คาใชจายอ่ืน - - 43,200 33,000 อัตราตามสัญญา 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 สําหรับปสิ้นสุด              
วันที่ 31 ธันวาคม 

สําหรับปสิ้นสุด              
วันที่ 31 ธันวาคม  

 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกําหนดราคา 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน      

กรรมการและพนักงานชั้นบริหาร      

   รายไดคานายหนา 218 123 218 123 ตามอัตราท่ีคิดกับลูกคาท่ัวไป 

ผูถือหุนรายใหญ      
  รายไดคานายหนา - 18 - 18 ตามอัตราท่ีคิดกับลูกคาท่ัวไป 

   ดอกเบ้ียรับ 6,483 5,694 6,483 5,694 ตามอัตราท่ีคิดกับลูกคาท่ัวไป 
   คาใชจายอ่ืน 1,373 1,568 1,373 1,568 อัตราตามสัญญา/ตามอัตราท่ีตกลง

รวมกัน 
บริษัทและบุคคลท่ีเกี่ยวของกัน      

   รายไดอ่ืน 5,865 1,000 5,865 1,000 อัตราตามสัญญา 
   คาเชาและคาบริการจาย 7,087 10,520 7,087 10,520 ตามอัตราท่ีตกลงรวมกัน 
   ซื้อหุนสามัญของบริษัทแหงหน่ึง 100,000 - 100,000 - ราคายุติธรรม 

29.3 ยอดคงคางระหวางกัน 
ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 
2557 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม

2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

เงินวางประกันเพ่ือการซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา(1)     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 602 595 602 595 

เงินฝากในสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ(2)     
   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 1,293 2,699 1,293 2,699 
เงินฝากในสถาบันการเงินเพ่ือลูกคา(2)     
   และพนักงาน     
   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 353,000 303,000 353,000 303,000 
เงินใหกูยืมแกพนักงาน(3)     

   พนักงานชั้นบริหาร 108 358 108 358 

ลูกหนี้อ่ืน(3)     
   บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด 

- - 3,020 567 

   บริษัท หลกัทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด 2,619 - 2,619 - 

   บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 2,000 - 2,000 - 

(1) แสดงรวมอยูในเงินฝากในนามบริษัทฯ เพ่ือลูกคา  
(2) แสดงรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน 
(3) แสดงรวมอยูในสินทรัพยอ่ืน 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม

2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

ดอกเบ้ียคางรับ(3)     
   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 769 1,087 769 1,087 

คาใชจายคางจาย     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 42 55 42 55 

   กรรมการและพนักงานชั้นบริหาร 57 70 57 70 

(1) แสดงรวมอยูในเงินฝากในนามบริษัทฯ เพ่ือลูกคา  
(2) แสดงรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน 
(3) แสดงรวมอยูในสินทรัพยอ่ืน 

29.4 รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระหวางกัน 
 ในระหวางป เงินใหกูยืมแกกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ ในระหวางป ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 2558 

เงินใหกูยืมแกพนักงาน     

 พนักงานช้ันบรหิาร 358 - (250) 108 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที่ ในระหวางป ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2557 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธันวาคม 2557 

เงินใหกูยืมแกพนักงาน     

 พนักงานช้ันบรหิาร - 500 (142) 358 
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29.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูคาใชจายผลประโยชน
พนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหารสําคัญ ดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2558 2557 2558 2557 

     

ผลประโยชนระยะส้ัน 160 146 150 138 

ผลประโยชนระยะยาว 10 10 9 8 

รวม 170 156 159 146 

30. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน 
30.1 ภาระผูกพัน 

30.1.1 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาพ้ืนท่ีในอาคาร รถยนต
และอุปกรณ ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ป และสัญญาบริการอ่ืน ๆ ซึ่ง
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ป  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคต
ทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
จายชําระภายใน 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

   

1 ป 92 88 

1 ถึง 5 ป 74 92 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จายชําระภายใน 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

   

1 ป 92 88 

1 ถึง 5 ป 73 92 
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30.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพยและการยืมและใหยืมหลักทรัพย ซึ่งตองจายใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  และบริษัท สํานักหักบัญชี 
(ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนเงินคงท่ีที่กําหนดไว อัตรารอยละของมูลคาการซื้อขายและ/หรือ
อัตรารอยละของมูลคาการชําระและรับชําระราคาหลักทรัพยสุทธิเปนรายเดือน 

30.1.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนากับบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
บริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนเงินคงท่ีที่กําหนดไว และ/หรือเปนอัตราตอ
สัญญาสําหรับการซ้ือหรือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 

30.1.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมการประกอบ
ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยคํานวณจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยในอัตรารอยละ 0.0007 
ถึงรอยละ 0.0018 และสําหรับคาธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจคาหลักทรัพย การจัดจําหนาย
หลักทรัพยและคาธรรมเนียมอ่ืนที่บริษัทฯไดรับอนุญาต กําหนดใหจายในอัตรารอยละ 1 ตอปของ
รายไดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพยขางตน ท้ังน้ี คาธรรมเนียมโดยรวมจะตองไมต่ํากวา 500,000 
บาทตอป 

30.2 หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนสามัญของบริษัท หลักทรัพย แอพเพิลเวลธ 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเดิมเปนบริษัทยอย โดยบริษัทฯไดตกลงท่ีจะรับประกันความเสียหายตอผูซื้อจากคดีความ
ที่คงคางอยูของแอพเพิลเวลธ บริษัทฯยังคงมีภาระผูกพันตอคาเสียหายอันอาจเกิดข้ึนจากคดีความท่ีมีตอ
บริษัทดังกลาว ดังตอไปนี้  

(ก) คดีฟองรองกับอดีตผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย แอพเพิลเวลธ จํากัด (มหาชน) (“แอพเพิลเวลธ”)  

ในป 2552 อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธ ไดดําเนินการยื่นฟองธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 
(มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯในคดีแพงเพ่ือเรียกคาเสียหายในมูลฐานละเมิด
และผิดสัญญา โดยมีทุนทรัพยที่ถูกฟองประมาณ 117 ลานบาท เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2554 ศาลช้ันตน
พิพากษายกฟองคดีดังกลาว ตอมาอดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษา
ของศาลช้ันตน ซึ่งในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 ศาลอุทธรณมีคําพิพากษายืนตามศาลช้ันตน เมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2556 อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธยื่นคําแกฎีกา โดยเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2558              
ศาลฎีกามีคําพิพากษายืนยกฟองตามศาลอุทธรณเปนผลใหบริษัทฯไมตองชดใชคาเสียหายจากคดี
ดังกลาว 
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อยางไรก็ตาม เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2552 ธนาคารฯไดลงนามในสัญญากับบริษัทฯเพ่ือรับประกันวา 
หากศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหแอพเพิลเวลธแพคดีที่มีอยูกับอดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธตามยอ
หนากอน ธนาคารฯจะจายเงินชดเชยใหแกบริษัทฯเทากับคาเสียหายที่แอพเพิลเวลธจะตองชําระใหแก
อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธตามคําพิพากษาของศาล 

นอกจากน้ี  เมื่อวันท่ี  5 ตุลาคม  2555 อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธไดดํา เนินการยื่นฟอง                 
แอพเพิลเวลธ และธนาคารฯในคดีแรงงานเพื่อเรียกคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม โดยทุน
ทรัพยที่ฟองมีจํานวนประมาณ 52 ลานบาท ตอมาเม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 ศาลแรงงานกลาง
พิพากษายกฟองคดีดังกลาว อยางไรก็ตาม อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธไดใชสิทธิยื่นอุทธรณ ซึ่ง
ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคดีดังกลาวของอดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธ ตอมา
เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2556 อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณ
ของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งใหสงสํานวนใหศาลฎีกา โดยคดีอยูระหวางพิจารณา
ของศาลฎีกา 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายหุนของแอพเพิลเวลธที่ถืออยูโดยบริษัทฯ
ไปใหกลุมบุคคลอ่ืนภายใตสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวขางตน บริษัทฯไดตกลงท่ีจะรับประกันความ
เสียหายตอผูซื้อจากคดีความดังกลาวขางตน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯคาดวาจะไมมีผลเสียหายตอบริษัทฯจากผลของคดี
ดังกลาวเน่ืองจากหากแอพเพิลเวลธแพคดีในท่ีสุด บริษัทฯจะไดรับเงินชดเชยจากธนาคารฯในฐานะ
บริษัทใหญเดิมของแอพเพิลเวลธที่รับประกันความเสียหายตอบริษัทฯ 

(ข) คดีฟองรองกับลูกคาของบริษัทหลักทรัพย แอพเพิลเวลธ จํากัด (มหาชน) 

ในเดือนกุมภาพันธ 2553 แอพเพิลเวลธถูกลูกคารายหน่ึงฟองรองใหชดใชคาเสียหายจํานวนเงิน
ประมาณ 1.2 ลานบาท ในขอหาละเมิดผิดสัญญา และเม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ศาลช้ันตนมีคํา
พิพากษาวาแอพเพิลเวลธไมไดกระทําการละเมิดและผิดสัญญา แตในฐานะนายจางตองรวมรับผิดกับ
ลูกจางเปนจํานวน 0.2 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 
เปนตนไป ตอมาวันท่ี 15 สิงหาคม 2555 แอพเพิลเวลธไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลช้ันตน  และ
ในวันท่ี 24 มกราคม 2557 ศาลอุทธรณไดพิพากษายืนตามศาลช้ันตน ปจจุบันคดีอยูระหวางการ
พิจารณาเพ่ือขออนุญาตย่ืนฎีกา 

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายหุนของแอพเพิลเวลธที่ถืออยูโดยบริษัทฯ
ภายใตสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวขางตน บริษัทฯไดตกลงท่ีจะรับประกันความเสียหายจากคดีความ
ดังกลาวขางตน 
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(ค) คดีฟองรองกับอดีตพนักงานบริษัทฯ 

 บริษัทฯมีคดีความท่ีถูกฟองรองจากอดีตพนักงานบริษัทฯขอหาหมิ่นประมาท โดยศาลช้ันตนพิพากษา
ใหยกฟอง ซึ่งโจทยไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลอุทธรณ ตอมาเม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558           
ศาลอุทธรณพิพากษามีคําสั่งไมรับอุทธรณของโจทย ซึ่งถือวาคดไีดสิ้นสุดและบริษัทฯ มิตองรับผิดชอบ
ตอความเสียหายของคดีดังกลาว  

(ง) คดีฟองรองกับลูกคารวมกับพนักงานบริษัทฯ 

บริษัทฯมีคดีความท่ีถูกฟองรองจากลูกคารายหนึ่งรวมกับอดีตพนักงานบริษัทฯในขอหาผิดสัญญา 
ละเมิดตัวแทน  ซึ่งคดีอยูระหวางการกําหนดประเด็นขอพิพาทของศาลแพง  ตอมาเม่ือวันที่                 
28 กันยายน 2558 ลูกคารายดังกลาวไดเขาเจรจาไกลเกลี่ยกับทางบริษัทฯโดยขอใหจายเงินชดเชย
ความเสียหาย ซึ่งบริษัทฯไดพิจารณาเห็นชอบจายเงินชดเชยในวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 และในวันที่                    
5 ตุลาคม 2558 ลูกคารายดังกลาวไดยื่นคํารองขอถอนฟองคดีความกับทางบริษัทฯแกศาลทําใหคดีได
สิ้นสุดลง ดังน้ัน บริษัทฯไดบันทึกจํานวนดังกลาวในงบการเงินประจําป 2558 แลว 

30.3 การค้ําประกัน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู
เปนจํานวนเงินประมาณ 0.1 ลานบาท และ 0.1 ลานบาท ซึ่งเก่ียวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

31. สวนงานดําเนินงาน 
 ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด

ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 

 เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน  บริษัทฯและบริษัทยอยจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนงานท่ีรายงานท้ังสิ้น 3 สวนงาน ดังน้ี 

- สวนงานนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนสวนงานท่ีเปนนายหนาในการซื้อ
ขายหลักทรัพย นายหนาในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และการยืมและใหยืมหลักทรัพย 

- สวนงานวาณิชธนกิจ เปนสวนงานใหบริการการจัดจําหนายหลักทรัพย การเปนท่ีปรึกษาการลงทุน 
และธุรกรรมท่ีปรึกษาทางการเงิน 

- สวนคาหลักทรัพย เปนสวนงานท่ีดูแลการลงทุนของบริษัท 
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บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเปนสวนงานท่ีรายงาน 

 ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงคใน
การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผล                 
การปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑ
เดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน  

 ขอมูลจําแนกตามสวนงานดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และ มีดังตอไปนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 

สวนงานนายหนา 
ซื้อขายหลักทรัพยและ

สัญญาซื้อขาย สวนงาน                

                       
การตัดรายการ 

บัญชี     

 ลวงหนา วานิชธนกิจ สวนคาหลักทรัพย         ระหวางกัน งบการเงินรวม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

           

รายได 1,516 1,568 52 126 64 95 (43) (33) 1,589 1,756 

กําไรจากการดําเนินงาน           

    ตามสวนงาน 332 435 26 78 3 27 (43) (33) 318 507 

รายไดและคาใชจาย           

   ท่ีไมไดปนสวน:           

     ดอกเบ้ียรับ         65 73 

     รายไดอื่น         22 13 

     คาใชจายในการดําเนินงาน         (221) (291) 

     ภาษีเงินได         (46) (72) 

กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทฯ         138 230 

สินทรัพยจําแนกตามสวนงานดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังตอไปน้ี  
 (หนวย: ลานบาท) 

สินทรัพยของสวนงาน 

สวนงานดาน
ธุรกิจ

หลักทรัพย 
สวนงาน

วาณิชธนกิจ 

 

สวนคา
หลักทรัพย รวมสวนงาน 

สินทรัพยที่
ไมได 
ปนสวน รวม 

       

31 ธันวาคม 2558 2,091 - 1 2,092 1,918 4,010 

31 ธันวาคม 2557 2,544 - 1 2,545 1,593 4,138 

 ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร  
 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังน้ันรายไดและสินทรัพยที่

แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว 
 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 
 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ี

มีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดตามงบการเงินรวม 
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32. เครื่องมือทางการเงิน 
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด เงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุน ลูกหน้ีและเจาหน้ีสํานักหักบัญชี ลูกหน้ีและเจาหน้ี
ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทาง 

การเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังน้ี 

ความเสี่ยงดานเครดิต 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานเครดิตท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหน้ีสํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

และสัญญาซื้อขายลวงหนา เงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ เปนตน ฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงน้ีโดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม  และการฝากและ                    
การลงทุนในตราสารหนี้ของสถาบันการเงินท่ีนาเช่ือถือ ดังน้ัน บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับ
ความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากความเสี่ยงดานเครดิต นอกจากนี้ การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัว
เน่ืองจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย  
จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากความเส่ียงดานเครดิตมีดังน้ี 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

สินทรัพยทางการเงิน     

รายการเทียบเทาเงนิสด - เงินฝากและ     

   ตั๋วเงินที่มีอายุไมเกินกวา 3 เดือนในนาม     

   บริษัทฯ บริษทัยอยและเพื่อลูกคาและพนักงาน 1,324,682,941 2,942,075,321 1,311,610,144 2,937,402,875 

เงินฝากในสถาบันการเงิน - เงินฝากและ     

   ตั๋วเงินที่มีอายุมากกวา 3 เดือนแตไมเกิน     

   1 ปในนามบริษัทฯ เพื่อลูกคา 1,701,247,839 1,291,237,375 1,701,247,839 1,291,237,375 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 503,066,359 60,634,972 503,066,359 60,634,972 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา     

   ซ้ือขายลวงหนา – สุทธ ิ 2,033,956,628 2,468,618,056 2,033,956,628 2,468,618,056 

สินทรัพยอื่น     

   ดอกเบี้ยคางรับ 5,770,868 17,486,861 5,770,868 17,486,861 

   เงินมัดจํา 20,119,782 20,445,497 20,119,782 20,445,497 

   รายไดคาธรรมเนียมคางรับ - สุทธ ิ 3,180,922 11,705,166 3,180,922 11,705,166 

   เงินใหกูยืมแกพนักงาน 1,422,274 1,415,254 1,422,274 1,415,254 

   ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 2,618,862 - 5,638,934 567,345 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากในสถาบันการเงิน       
เงินลงทุนในตราสารหน้ี ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา เจาหน้ี
สํานักหักบัญชี เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซึ่ง
ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯและบริษทัยอยจึงอยูในระดับต่ํา  

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ได
ดังน้ี  

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     

 มีอัตรา       ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย    อัตราดอกเบี้ย          
 ดอกเบ้ีย ใหมหรือวันครบกําหนด    (รอยละตอป) 
 ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง นอยกวา  ลูกหนี้ดอย ไมมี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป คุณภาพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 274 - - - - 110 384 0.125 - 0.375 - 

ลูกหนี้สํานักหกับัญช ี - - - - - 503 503 - - 

ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย          

และสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธ ิ 1,237 10 - - 1 786 2,034 6.25 5.25 

เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - - - 446 446 - - 

หน้ีสินทางการเงิน           

เจาหนี้สํานักหักบัญช ี - - - - - 185 185 - - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ          

   สัญญาซื้อขายลวงหนา - 27 - - - 1,163 1,190 - 3.25 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2557 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     

 มีอัตรา       ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย    อัตราดอกเบี้ย          
 ดอกเบ้ีย ใหมหรือวันครบกําหนด    (รอยละตอป) 
 ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง นอยกวา  ลูกหนี้ดอย ไมมี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป คุณภาพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 179 650 56 - - 111 996 0.13 - 0.50 1.50 - 2.58 

ลูกหนี้สํานักหกับัญช ี - - - - - 61 61 - - 

ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย          

และสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธ ิ 889 - - - 1 1,579 2,469 6.25 - 

เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - - - 15 15 - - 

หน้ีสินทางการเงิน           

เจาหนี้สํานักหักบัญช ี - - - - - 412 412 - - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ          

   สัญญาซื้อขายลวงหนา - - - - - 1,148 1,148 - - 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2558 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     

 มีอัตรา       ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย    อัตราดอกเบี้ย          
 ดอกเบ้ีย ใหมหรือวันครบกําหนด    (รอยละตอป) 
 ปรับขึ้นลงตาม เม่ือทวง นอยกวา  ลูกหนี้ดอย ไมมี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป คุณภาพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 274 - - - - 97 371 0.125 - 0.375 - 

ลูกหนี้สํานักหกับัญช ี - - - - - 503 503 - - 

ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย          

และสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธ ิ 1,237 10 - - 1 786 2,034 6.25 5.25 

เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - - - 446 446 - - 

หน้ีสินทางการเงิน           

เจาหนี้สํานักหักบัญช ี - - - - - 185 185 - - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ          

   สัญญาซื้อขายลวงหนา - 27 - - - 1,163 1,190 - 3.25 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2557 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ  

  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     

 มีอัตรา       ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย    อัตราดอกเบี้ย          
 ดอกเบ้ีย ใหมหรือวันครบกําหนด    (รอยละตอป) 
 ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง นอยกวา  ลูกหนี้ดอย ไมมี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ป 1 - 5 ป คุณภาพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สินทรัพยทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 179 650 56 - - 106 991 0.13 - 0.50 1.50 - 2.58 

ลูกหนี้สํานักหกับัญช ี - - - - - 61 61 - - 

ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย          

และสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธ ิ 889 - - - 1 1,579 2,469 6.25 - 

เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - - - 15 15 - - 

หน้ีสินทางการเงิน           

เจาหนี้สํานักหักบัญช ี - - - - - 412 412 - - 

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ          

   สัญญาซื้อขายลวงหนา - - - - - 1,148 1,148 - - 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
ความเส่ียงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจาก
ที่บริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ
ตามความตองการและทันตอเวลาที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยจัดใหมีการติดตามและ
วางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสด รวมท้ังจัดหาวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงินเพ่ือใหเพียงพอตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ระยะเวลาคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน มีดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2558 
     ลูกหน้ี  
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 384 - - - - 384 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี  - 503 - - - 503 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธิ 10 780 - 1,243 1 2,034 

เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - 446 - 446 

หน้ีสินทางการเงิน       

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี - 185 - - - 185 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 27 1,163 - - - 1,190 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2557 
     ลูกหน้ี  
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 940 56 - - - 996 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี  - 61 - - - 61 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธิ - 1,574 - 894 1 2,469 
เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - 15 - 15 

หน้ีสินทางการเงิน       

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี - 412 - - - 412 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - 1,148 - - - 1,148 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2558 
     ลูกหน้ี  
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 371 - - - - 371 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี  - 503 - - - 503 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธิ 10 780 - 1,243 1 2,034 

เงินลงทุน - สุทธ ิ - - - 446 - 446 

หน้ีสินทางการเงิน       

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี - 185 - - - 185 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา 27 1,163 - - - 1,190 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2557 
     ลูกหน้ี  
 เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ป 1 - 5 ป ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 935 56 - - - 991 

ลูกหน้ีสํานักหักบัญชี  - 61 - - - 61 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธิ - 1,574 - 894 1 2,469 

เงินลงทุน - สุทธิ - - - 15 - 15 

หน้ีสินทางการเงิน       

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี - 412 - - - 412 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา - 1,148 - - - 1,148 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเก่ียวเนื่องจากการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยที่              
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในตางประเทศและมีรายไดและคาใชจายที่เปนเงินตราตางประเทศ  

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสินทรัพยและหน้ีสินทางการ
เงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังน้ี 

(หนวย: ลานหนวย) 
 สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน 
31 ธันวาคม

2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

31 ธันวาคม
2558 

31 ธันวาคม
2557 

     (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
ดองเวียดนาม 8,423.2 6,671.8 4,473.4 5,976.3 0.0016 0.0016 

เหรียญฮองกง - 1.0 - 1.0 4.6579 4.2516 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 1.2 - 1.1 36.0886 32.9360 

กีบลาว 14.1 24.2 - 11.4 0.0044 0.0041 

เหรียญสิงคโปร - 0.1 - 0.1 25.5195 24.8959 

เรียลกัมพูชา 108.3 2.6 106.6 1.9 0.0090 0.0082 

 ความเสี่ยงดานสภาวะตลาด 
 บริษัทฯมีความเสี่ยงดานสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพยและราคาของตราสาร

อนุพันธซึ่งอาจจะมีผลทําใหมูลคาเงินลงทุนและมูลคาหลักประกันของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนาลดลงอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดจัดการความเสี่ยงดานสภาวะตลาดใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับไดโดยวิเคราะหความเสี่ยงดานตลาดในธุรกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ กําหนดนโยบายในการ
บริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีการควบคุมความเส่ียงใหเปนไปตามนโยบาย 
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33. การวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอน

หนี้สินใหผูอ่ืนโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองในการวัดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดท่ีมีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณ
มูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่
สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมน้ันใหมากท่ีสุด 

 วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณีของเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
มีการซื้อขายในตลาด มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด แตหากไมสามารถหาราคาตลาดที่
เหมาะสมได มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินจะกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม เชน 
การคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด เปนตน 

 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงิน
แบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังน้ี 

 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

 ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

 ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัด
มูลคายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือ
เปดเผยดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2558 
 มูลคายุติธรรม  
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ราคาทุน 
สินทรัพยท่ีวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรม 

  
  

 

เงินลงทุนเพื่อคา       
หุนทนุ 41 - - 41 41 

หนวยลงทุน - 402 - 402 402 

 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2558 
 มูลคายุติธรรม  
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ราคาทุน 
สินทรัพยทางการเงินที่เปดเผย

มูลคายุติธรรม 
 
     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด  384 - - 384 384 

ลูกหนี้สํานักหักบัญช ี                      - 503 - 503 503 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธ ิ - 2,034 - 2,034 2,034 

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ - - 3 3 3 

หน้ีสินทางการเงินที่เปดเผย 
มูลคายุติธรรม      

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี  - 185 - 185 185 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา  - 1,190 - 1,190 1,190 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2555 

 มูลคายุติธรรม  
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ราคาทุน 
สินทรัพยทางการเงินที่เปดเผย

มูลคายุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด  371 - - 371 371 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี                       - 503 - 503 503 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา - สุทธ ิ - 2,034 - 2,034 2,034 

เงินลงทุนทั่วไป - สุทธ ิ - - 3 3 3 

หน้ีสินทางการเงินทีเ่ปดเผยมูลคา
ยุติธรรม      

เจาหน้ีสํานักหักบัญชี  - 185 - 185 185 

เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซ้ือขายลวงหนา  - 1,190 - 1,190 1,190 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังน้ี 

(ก) เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมใชราคาตลาด เงินลงทุนในตราสาร
ทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด  คํานวณเทียบเคียงมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหุนของบริษัทฯ                  
ที่ลงทุน ยกเวนเงินลงทุนในหนวยลงทุนที่ไมใชหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง                 
ประเทศไทยมูลคายุติธรรมคํานวณโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยที่ประกาศโดยผูจัดการกองทุน 

(ข) สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือสินทรัพยทางการเงินที่มี
การคิดดอกเบ้ียในอัตราเทียบเคียงกับราคาตลาด ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้
สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาหน้ี เจาหน้ีสํานักหักบัญชี และ
เจาหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาว
ประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลคาตามบัญชี 
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34. การบริหารจัดการทุน 
วัตถุประสงคของบริษัทฯในการบริหารทุนของบริษัทฯคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเน่ือง การดํารงไวซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิให
เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

35. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเสนอจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2558 ในอัตรา 0.13 บาท ตอหุน ทั้งน้ีจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนที่จะมีขึ้นในวันที่           
27 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

36. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2559 


