รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
เจาของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมาย
เหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ดวย
เชนกัน
ความรับผิดชอบของผูบ ริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่
ปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาได
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขา พเจาปฏิบตั ิตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบัตงิ านตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิ ีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกบั ดุลยพินจิ ของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงขอมูลทีข่ ัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกีย่ วของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอง
ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดง
ความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทัง้ การประเมินการ
นําเสนองบการเงินโดยรวม

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท
หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ 2559
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บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

¦·¬´®¨´¦´¡¥r¢d´Á¸¥Å¦´Îµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n°¥
Âµ³µ¦Á·
ª´¸É´ªµ¤Â¨³
®nª¥µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
®¤µ¥Á®» ´ªµ¤ ´ªµ¤ ´ªµ¤ ´ªµ¤
·¦´¡¥r
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·

Á· µÄµ´µ¦Á·

¨¼®¸ÊÎµ´®´´¸

¨¼®¸Ê»¦·®¨´¦´¡¥rÂ¨³´µºÊ° µ¥¨nª®oµ»· 
Á·¨»»·

Á·¨»Ä¦·¬´¥n°¥¦·¬´¦nª¤Â¨³µ¦¦nª¤oµ

°»¦r»·

·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª»·

·¦´¡¥r£µ¬¸Á·Åo¦°´´¸

·¦´¡¥r°ºÉ»·

¦ª¤·¦´¡¥r
®¸Ê·Â¨³nª °Áµ
®Â¨³ª
°Áoµ °
®¸Ê·
Áoµ®¸ÊÎµ´®´´¸

Áoµ®¸Ê»¦·®¨´¦´¡¥rÂ¨³´µºÊ° µ¥¨nª®oµ

¦³¤µµ¦®¸Ê·¨¦³Ã¥r¡´µ

nµÄonµ¥oµnµ¥

£µ¬¸Á·Åooµnµ¥
Áoµ®¸Ê°ºÉ

®¸Ê·°ºÉ

¦ª¤®¸Ê·
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¦·¬´®¨´¦´¡¥r¢d´Á¸¥Å¦´Îµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n°¥
Âµ³µ¦Á· n°
ª´¸É´ªµ¤Â¨³
®nª¥µ
µ¦Á·¦ª¤
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
®¤µ¥Á®» ´ªµ¤ ´ªµ¤ ´ªµ¤ ´ªµ¤
nª °Áoµ °
»Á¦º°®»o
»³Á¸¥
®»oµ¤´®»o¤¼¨nµ®»o¨³µ
 ´ªµ¤®»oµ¤´®»o
¤¼¨nµ®»o¨³µ

»°°Îµ®nµ¥Â¨³Îµ¦³Â¨oª
®»oµ¤´®»o¤¼¨nµ®»o¨³µ
 ´ªµ¤®»oµ¤´®»o
¤¼¨nµ®»o¨³µ

nªÁ·¤¼¨nµ®»o

Îµ¦°nª»µµ¦nµ¥Ã¥Äo®»oÁ}Ár
nªÉÎµªnµµµ¦Á¨¸
ªµªµ»
µµ¦Á¨¥Â¨ªµ¦°®»
É¥Â¨´nªµ¦º°®oÄ¦¬¥°¥
Ä¦·¬´¥n°¥
ÎµÅ¦³¤
´¦¦Â¨oªÎµ¦°µ¤®¤µ¥

¥´Å¤nÅo´¦¦
°r¦³°°ºÉ °nª °Áoµ °
¨nµµµ¦Â¨nµµ¦Á·
¸ÉÁ}Á·¦µnµ¦³Á«»·µ£µ¬¸Á·Åo
¦ª¤nª¸ÉÁ} °¼oº°®»o¦·¬´²
nªÅoÁ¸¥¸ÉÅ¤n¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´¥n°¥
¦ª¤nª °Áoµ °
¦ª¤®¸Ê·Â¨³nª °Áoµ °
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¦·¬´®¨´¦´¡¥r¢d´Á¸¥Å¦´Îµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n°¥
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É´ªµ¤Â¨³
µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»
ÎµÅ¦®¦º° µ»
¦µ¥Åo
nµµ¥®oµ

nµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³¦·µ¦

ÎµÅ¦µÁ·¨»
ÎµÅ¦ µ» µ¦µµ¦°»¡´r
nªÂn µ»µÁ·¨»Ä¦·¬´¦nª¤Â¨³µ¦¦nª¤oµ
µ¤ª·¸nªÅoÁ¸¥

°Á¸Ê¥Â¨³Á·{¨

°Á¸Ê¥Á·Ä®o¼o¥º¤Á¡ºÉ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r
¦µ¥Åo°ºÉ

¦ª¤¦µ¥Åo
nµÄonµ¥
o»µµ¦Á·
nµ¦¦¤Á¸¥¤Â¨³¦·µ¦nµ¥
nµÄonµ¥Äµ¦ÎµÁ·µ
nµÄonµ¥Á¸É¥ª´¡´µ
nµÄonµ¥Á¸É¥ª´°µµ¦µ¸ÉÂ¨³°»¦r

nµ°Â¦¦¤µ¦
nµÄonµ¥°ºÉ

Ã°¨´nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼
µ»µµ¦o°¥nµ °Á·¨»
¦ª¤nµÄonµ¥
ÎµÅ¦n°nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo

ÎµÅ¦Îµ®¦´e
ÎµÅ¦ µ» ÁÈÁ¦È°ºÉ

¦µ¥µ¦¸É³¼´¹Änª °ÎµÅ¦ µ»Ä£µ¥®¨´
ÎµÅ¦µµ¦Â¨nµµ¦Á·¸ÉÁ}Á·¦µnµ¦³Á«
»·µ£µ¬¸Á·Åo
¦ª¤¦µ¥µ¦¸É³¼´¹Änª °ÎµÅ¦®¦º° µ»Ä£µ¥®¨´
¦µ¥µ¦¸É³Å¤n¼´¹Änª °ÎµÅ¦®¦º° µ»Ä£µ¥®¨´
ÎµÅ¦µµ¦¦³¤µµ¦µ¤®¨´·«µ¦r
¦³´£´¥»·µ£µ¬¸Á·Åo
¦µ¥µ¦¸É³Å¤n¼´¹Änª °ÎµÅ¦®¦º° µ»Ä£µ¥®¨´
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È°ºÉÎµ®¦´e
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È¦ª¤Îµ®¦´e

®nª¥µ
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
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¦·¬´®¨´¦´¡¥r¢d´Á¸¥Å¦´Îµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n°¥
ÎµÅ¦ µ»ÁÈÁ¦È n°
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É´ªµ¤Â¨³
®nª¥µ
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦



µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»
µ¦Ân{ÎµÅ¦ µ» Îµ®¦´e
nª¸ÉÁ} °¼oº°®»o¦·¬´²
nª¸ÉÁ} °nªÅoÁ¸¥¸ÉÅ¤n¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´¥n°¥

µ¦Ân{ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È¦ª¤Îµ®¦´e
nª¸ÉÁ} °¼oº°®»o¦·¬´²
nª¸ÉÁ} °¼o¤¸nªÅoÁ¸¥¸ÉÅ¤n¤¸°Îµµª»¤ °¦·¬´¥n°¥

ÎµÅ¦n°®»o °¼oº°®»o¦·¬´²
ÎµÅ¦n°®»o ´Ê¡ºÊµ
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®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·Á}nª®¹É °µ¦Á·¸Ê

ÎµÅ¦ µ» ÁÈÁ¦È¦ª¤Îµ®¦´e

Á·{¨nµ¥

¨»Ä¦·¬´¥n°¥Ä¦³®ªnµe

°°®»oµ¤´Á¡·É¤»Á¡ºÉ°Îµ¦³¦µµÁ·¨»Äµ¦¦nª¤oµ
´¦¦Á}Îµ¦°µ¤®¤µ¥

¥°Á®¨º°ª´¸É´ªµ¤

¥°Á®¨º°ª´¸É¤¦µ¤
ÎµÅ¦ µ» Îµ®¦´e
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È°ºÉÎµ®¦´e

ÎµÅ¦ µ» ÁÈÁ¦È¦ª¤Îµ®¦´e
Á·{¨nµ¥
°°®»o{¨
´¦¦Á}Îµ¦°µ¤®¤µ¥
¥°Á®¨º°ª´¸É´ªµ¤

¥°Á®¨º°ª´¸É¤¦µ¤
ÎµÅ¦ µ» Îµ®¦´e
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È°ºÉÎµ®¦´e










nªÁ·
¤¼¨nµ®»o

 
 
 
 
 
 
 
 
 










»°°Îµ®nµ¥
®¤µ¥Á®» Â¨³Îµ¦³Â¨oª

¦·¬´®¨´¦´¡¥r¢d´Á¸¥Å¦´Îµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n°¥
Âµ¦Á¨¸É¥Â¨nª °Áoµ °
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É´ªµ¤Â¨³























 
 
 


   
   
   
   
    
    
   
    
    

































 
 








 





 

 







 

 





°r¦³°°ºÉ °
ÎµÅ¦³¤
nª °Áoµ °
nªÉÎµªnµ»µµ¦
¨nµµµ¦
Îµ¦°nª»µ Á¨¸É¥´nª ´¦¦Â¨oª
Â¨nµµ¦Á·¸É ¦ª¤nª¸ÉÁ}
nªÅoÁ¸¥¸É
µ¦nµ¥Ã¥Äo
µ¦º°®»o
Îµ¦°
Á}Á·¦µnµ¦³Á«
°¼o º°®»o Å¤n¤¸°Îµµª»¤
®»oÁ}Ár Ä¦·¬´¥n°¥
µ¤®¤µ¥ ¥´Å¤nÅo´¦¦ »·µ£µ¬¸Á·Åo
¦·¬´ ²
°¦·¬´¥n°¥

µ¦Á·¦ª¤
nª¸ÉÁ} °¼oº°®»o¦·¬´²





 










 




¦ª¤
nª °
Áoµ °

®nª¥µ
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¥°Á®¨º°ª´¸É¤¦µ¤
ÎµÅ¦Îµ®¦´e
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È°ºÉÎµ®¦´e
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È¦ª¤Îµ®¦´e
Á·{¨nµ¥

°°®»oµ¤´Á¡·É¤»Á¡ºÉ°Îµ¦³¦µµÁ·¨»Äµ¦¦nª¤oµ 
´¦¦Á}Îµ¦°µ¤®¤µ¥

¥°Á®¨º°ª´¸É´ªµ¤

¥°Á®¨º°ª´¸É¤¦µ¤
ÎµÅ¦Îµ®¦´e
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È°ºÉÎµ®¦´e
ÎµÅ¦ÁÈÁ¦È¦ª¤Îµ®¦´e
Á·{¨nµ¥
°°®»o{¨
´¦¦Á}Îµ¦°µ¤®¤µ¥
¥°Á®¨º°ª´¸É´ªµ¤

®¤µ¥Á®»

¦·¬´®¨´¦´¡¥r¢d´Á¸¥Å¦´Îµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n°¥
Âµ¦Á¨¸É¥Â¨nª °Áoµ ° n°
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É´ªµ¤Â¨³

nªÁ·
¤¼¨nµ®»o

















»°°Îµ®nµ¥
Â¨³Îµ¦³Â¨oª



































Îµ¦°nª»µ
µ¦nµ¥Ã¥Äo
®»oÁ}Ár























 

 






 
 
 


ÎµÅ¦³¤
´¦¦Â¨oª
Îµ¦°
µ¤®¤µ¥
¥´Å¤nÅo´¦¦

µ¦Á·Á¡µ³·µ¦





 









 




¦ª¤
nª °Áoµ °

®nª¥µ

¦·¬´®¨´¦´¡¥r¢d´Á¸¥Å¦´Îµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n°¥
¦³ÂÁ·
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É´ªµ¤Â¨³
µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤ÎµÁ·µ
ÎµÅ¦n°nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
¦µ¥µ¦¦´¦³ÎµÅ¦n°nµÄonµ¥£µ¬¸Á·Åo
Á}Á·¦´ nµ¥ µ·¦¦¤ÎµÁ·µ
nµÁºÉ°¤¦µµÂ¨³¦µ¥nµ¥´´¸
Ã°¨´nµÁºÉ°®¸Ê´¥³¼
 µ»µµ¦Îµ®nµ¥´Îµ®nµ¥°»¦rÂ¨³·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª
nªÂn µ»µÁ·¨»µ¤ª·¸nªÅoÁ¸¥

 µ»¸É¥´Å¤nÁ· ¹Êµµ¦ª´¤¼¨nµÁ·¨»
ÎµÅ¦¸É¥´Å¤nÁ· ¹Êµµ¦ª´¤¼¨nµ®¸Ê·¦µµ¦°»¡´r
 µ»µµ¦o°¥nµ °Á·¨»
Îµ¦°¦³¤µµ¦®¸Ê·¨¦³Ã¥r °¡´µ
¦µ¥Åo°Á¸Ê¥Â¨³Á·{¨
¦µ¥Åo°Á¸Ê¥Á·Ä®o¼o¥º¤Á¡ºÉ°ºÊ°®¨´¦´¡¥r
o»µµ¦Á·
°Á¸Ê¥´Îµ®nµ¥Îµ®¦´´µÁnµµµ¦Á·
Á·¦´°Á¸Ê¥Â¨³Á·{¨
Á·nµ¥°Á¸Ê¥
Á·nµ¥£µ¬¸Á·Åo
ÎµÅ¦µµ¦ÎµÁ·µn°µ¦Á¨¸É¥Â¨Ä
·¦´¡¥rÂ¨³®¸Ê·ÎµÁ·µ
·¦´¡¥rÎµÁ·µ Á¡·É¤ ¹Ê ¨¨
¨¼®¸ÊÎµ´®´´¸
¨¼®¸Ê»¦·®¨´¦´¡¥rÂ¨³´µºÊ° µ¥¨nª®oµ
Á·¨»Á¡ºÉ°oµ
·¦´¡¥r°ºÉ
®¸Ê·ÎµÁ·µÁ¡·É¤ ¹Ê ¨¨
Áoµ®¸ÊÎµ´®´´¸
Áoµ®¸Ê»¦·®¨´¦´¡¥rÂ¨³´µºÊ° µ¥¨nª®oµ
¦³¤µµ¦®¸Ê·¨¦³Ã¥r¡´µ
nµÄonµ¥oµnµ¥
Áoµ®¸Ê°ºÉ
®¸Ê·°ºÉ
Á·»·Åo¤µµ ÄoÅÄ ·¦¦¤ÎµÁ·µ

®nª¥µ
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦
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¦·¬´®¨´¦´¡¥r¢d´Á¸¥Å¦´Îµ´ ¤®µ Â¨³¦·¬´¥n°¥
¦³ÂÁ· n°
Îµ®¦´e·Ê»ª´¸É´ªµ¤Â¨³
µ¦Á·¦ª¤
®¤µ¥Á®»
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤¨»
Á·nµ¥¨»Ä¦·¬´¦nª¤Â¨³µ¦¦nª¤oµ
Á·nµ¥¨»Ä¦·¬´¥n°¥
Á·¦´µµ¦ µ¥°»¦r
Á·nµ¥ºÊ°°»¦r
Á·nµ¥ºÊ°·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ª
Á·»·ÄoÅÄ·¦¦¤¨»
¦³ÂÁ·µ·¦¦¤´®µÁ·
Á·nµ¥Îµ¦³®¸Êµ¤´µÁnµµ¦Á·
Á·{¨nµ¥
Á·»·ÄoÅÄ·¦¦¤´®µÁ·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·¨¨»·
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·ª´¸É¤¦µ¤
Á·Â¨³¦µ¥µ¦Á¸¥ÁnµÁ·ª´¸É´ªµ¤
°o ¤¼¨¦³ÂÁ·ÁdÁ¥Á¡·É¤Á·¤
¦µ¥µ¦¸ÉÅ¤nÄnÁ·
ºÊ°°»¦rÂ¨³·¦´¡¥rÅ¤n¤¸´ªÃ¥¥´¤·ÅoÎµ¦³Á·
ºÊ°¥µ¡µ®³£µ¥Äo´µÁnµµ¦Á·
nµ¥{¨Á}®»oµ¤´
°°®»oµ¤´ °¦·¬´²Á¡ºÉ°Îµ¦³¦µµÁ·¨»Äµ¦¦nª¤oµ
´Îµ®nµ¥®¸Ê¼






®nª¥µ
µ¦Á·Á¡µ³·µ¦







 


 
 
 

 


 
 
 

 
 

 
 
 

 


 
 
 

 
 
 
 




 
 
 
 



 
 
 
 




 
 
 
 



























®¤µ¥Á®»¦³°µ¦Á·Á}nª®¹É °µ¦Á·¸Ê

36

"+<193-9 +9&*č'Ā!9!D=*H+92Q: 9Ů)3:!ů

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
1.

ขอมูลบริษัทฯ
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ฟ นั น เซี ย ไซรั ส จํ า กั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป น บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
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 ของทุนออกจําหนายและชํ าระแล วของบริษั ทฯ บริษั ทฯมีที่อยู ตามที่
จดทะเบียนและสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 18 และ 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย
การคาหลักทรัพย
การเปนที่ปรึกษาการลงทุน
การจัดจําหนายหลักทรัพย
การเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
การเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
การยืมและใหยืมหลักทรัพย

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

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จั ดทํ า ขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ กํ า หนดในพระราชบัญ ญั ติวิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. 2547 ประกอบกับประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และการ
แสดงรายการในงบการเงิน นี้ไ ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อให เป นไปตามประกาศของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ที่ สธ /ข/น. 53/2553 เรื่ อ ง แบบงบการเงิ น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอที่ 4 เรื่อง สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินระหวางกาล
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย ดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท
บริษัท หลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ลักษณะธุรกิจ
ที่ปรึกษาการลงทุน

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ
ไทย

อัตรารอยละของการถือหุน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
รอยละ
รอยละ
96.25
89.99

(ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมี
สวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได
(ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจใน
การควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
(ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
(จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แลว
(ฉ) สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทย อยสวนที่
ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวน
ของเจาของในงบแสดงฐานะการเงินรวม
(ช) สินทรัพยสุทธิของบริษัทรวมซึ่งจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเป นเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรือขาดทุนของบริษัทรวมแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ทั้งนี้ ผลตางจากการแปลงคา รับรูในรายการ “ผลตางจากการแปลงค า
งบการเงินที่เปนเงินตราตา งประเทศ” โดยแสดงเปนสวนหนึ่งขององคประกอบอื่นของสวนของ
เจาของในงบแสดงฐานะการเงิน
2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคาตามวิธีราคา
ทุน
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เ ริ่ ม มี ผลบั ง คั บ ในป บั ญ ชี ป จจุ บั น และที่ จะมี ผลบั ง คั บ ในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)
ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2558 เปนตนไป มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น
เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง
ถอยคําและคําศัพทการตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและ
บริษัทยอย ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุป
ไดดังนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้ กําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือก
รับรูรายการดังกลาวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูในกําไรขาดทุน
ก็ได
มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายการ
กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยูแตเดิมแลว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใชแทน
เนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาวา
ผูลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับนี้ผูลงทุนจะถือวาตนควบคุมกิจการที่เขา
ไปลงทุนได หากตนมี สิท ธิไ ดรั บหรื อมีส วนได เสีย ในผลตอบแทนของกิ จการที่เ ขา ไปลงทุ น และตน
สามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได ถึงแมวาตนจะมี
สัดสวนการถือหุนหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอยกวากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้สงผล
ใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมากในการทบทวนวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีอํานาจควบคุมในกิจการ
ที่เขาไปลงทุนหรือไมและจะตองนําบริษัทใดในกลุมกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบาง
การเปลี่ยนแปลงหลักการในมาตรฐานฉบับนีไ้ มมีผลกระทบตองบการเงินรวมนี้
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การรวมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง สวนไดเสียในการ
รวมคา ซึ่งไดถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการที่ลงทุนในกิจการใดๆตองพิจารณาวาตนมีการ
ควบคุมรวม (Joint control) กับผูลงทุนรายอื่นในกิจการนั้นหรือไม หากกิจการมีการควบคุมรวมกับผูลงทุน
รายอื่นในกิจการที่ถูกลงทุนนั้นแลวใหถือวากิจการนั้นเปนการรวมการงาน (Joint arrangement) หลังจาก
นั้น กิจการตองใชดุลยพินิจในการกําหนดประเภทของการรวมการงานนั้นวาเปน การดําเนินงานรวมกัน
(Joint operation) หรือ การรวมคา (Joint venture) และบันทึกสวนไดเสียจากการลงทุนใหเหมาะสมกับ
ประเภทของการรวมการงาน กลาวคือ หากเปนการดําเนินงานรวมกัน ใหกิจการรับรูสวนแบงในสินทรัพย
หนี้สิน รายได และคาใชจายแตละรายการของการดําเนินงานรวมกันตามสวนที่ตนมีสิทธิตามสัญญาในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของตน แตหากเปนการรวมคา ใหกิจการรับรูเงินลงทุนในการรวมคาตามวิธีสวนได
เสียในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรูเงินลงทุน ในการ
รวมคาตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯใชวิธีสวนไดเสียในการบันทึกเงินลงทุน
ในการรวมคาอยูแตเดิมแลว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้กําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับสวนไดเสียของกิจการในบริษัทยอย การรวม
การงาน บริษัทรวม รวมถึงกิจการที่มีโครงสรางเฉพาะตัว
มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนีก้ ําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลคา
ยุ ติ ธ รรม กล า วคื อ หากกิ จ การต อ งวั ด มู ล ค า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย ห รื อ หนี้ สิ น ใดตามข อ กํ า หนดของ
มาตรฐานที่เกี่ยวของอื่น กิจการจะตองวัดมูลคายุติธรรมนั้ นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใชวิธี
เปลี่ยนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใชมาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม
รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือ
จัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฝายบริหารของ
บริษั ทฯเชื่ อวามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงและฉบั บใหม รวมถึงแนวปฏิบั ติทางบัญชี
ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
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4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได
(ก) คานายหนา
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนารับรูเ ปนรายได ณ วันที่ที่เกิดรายการ
(ข) คาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริก ารรับรูเปนรายไดโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน โดยบริษัทฯและ
บริษัทยอยวัดความสําเร็จของงานที่ทําเสร็จจากอัตราสวนของบริการที่ใหจนถึงปจจุบันเปรียบเทียบ
กับบริการทั้งสิ้นที่ ตองใหบ ริการ ทั้ งนี้ บริษั ทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายไดเมื่อมีความเปนไปได
คอนขางแนนอนที่จะเรียกเก็บเงินได
(ค) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
(ง) ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ ย จากเงิ น ลงทุ น ถื อ เป น รายได ต ามเกณฑ ค งค า งโดยคํ า นึ ง ถึ ง อั ต ราผลตอบแทนที่ แ ท จ ริ ง
เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายไดเมื่อสิทธิในการรับเงินปนผลเกิดขึ้น
(จ) ดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
ดอกเบี้ย ถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึง อัตราผลตอบแทนที่แท จริง เวนแตมีความไม
แนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตามเกณฑคงคาง
กรณีดังตอไปนี้ถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย
(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินสามเดือน ซึ่งคา งชําระเงินตนหรือดอกเบี้ย
ตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผอนชํา ระรายที่มีง วดการชําระเงินเกิ นกวาสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจนและ
มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด
(4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหา
(5) ลูกหนี้อื่นที่คางชําระดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”)
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4.2 การรับรูคาใชจาย
(ก) ดอกเบี้ยเงินกูยืม
ดอกเบี้ยเงินกูยืมถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
(ข) คาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
4.3 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา
บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกคาวางไวกับบริษัทฯเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสด การซื้อขายหลักทรัพยใน
ระบบเครดิตบาลานซแ ละการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนสินทรัพ ย แ ละหนี้ สินของบริษั ทฯเพื่ อ
ประโยชนของการควบคุมภายใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯไดตัดรายการดังกลาวออกทั้ง
ดานสินทรัพยและหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะที่เปนของบริษัทฯเทานั้น
4.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวัน ครบกําหนดไม
เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวัน ครบกําหนดภายใน 3 เดือน
นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
4.5 เงินฝากในสถาบันการเงิน
เงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจํา ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ที่มีกําหนดจายคืนเกินกวา 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา เงินฝากประจํา ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใชเงินที่ออก
โดยสถาบันการเงินที่มีวันครบกําหนดภายใน 3 เดือนแตบริษัทฯมีความตั้งใจจะถือตอไปในรูปแบบเดิมหรือ
มีขอจํากัดในการเบิกใช
4.6 ลูกหนี้/เจาหนีส้ ํานักหักบัญชี
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพย
ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา รวมถึงเงินที่ไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีในการทําธุรกรรมอนุพันธ และยอดดุล
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศผานบริษัท
หลักทรัพยตางประเทศ
เจาหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพย
ตราสารทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานักหักบัญชีสําหรับการ
ซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และยอดดุลเจาหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศที่เกิดจากการชําระราคาซื้อ
ขายหลักทรัพยในตางประเทศผานบริษัทหลักทรัพยตางประเทศ
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4.7 การยืมและใหยืมหลักทรัพย
บริษั ทฯบันทึก บัญชีรับรูภาระที่ตองสงคืนหลักทรัพ ยที่ยืม มาซึ่งไดนําไปขายหรือใหยืม ตอเป น “เจาหนี้
ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย ” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯ
ปรับปรุง บั ญชี เจ าหนี้ หุน ยื ม โดยคํานวณจากราคาเสนอขายลา สุด ณ วันสิ้นวัน ทํ า การสุดท า ยของรอบ
ระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาดังกลาวในสวน
ของกําไรหรือขาดทุน บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพยซึ่งนําไปใหลูกคายืมตอเปน “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและ
ใหยืมหลักทรัพย” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นําไปวางเปนหลักประกันหรือรับจากคูสัญญาบันทึก
ในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน ” หรือ “เจาหนี้ทรัพยสินที่รับเปนประกัน ” และบันทึกคาธรรมเนียม
การยืมและการใหยืมหลักทรัพยตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา
4.8 ลูกหนี้/เจาหนี้ธรุ กิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและลูกหนี้ธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนาบวกดวยดอกเบี้ยคางรับ และหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยให
รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยโดยใชหลักทรัพยที่ซื้อนั้น
มาวางเปนประกันและลูกหนี้อื่น (เชน ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่อยูระหวางดําเนินคดี ประนอมหนี้หรือผอนชําระ เปนตน)
เจาหนี้ธุรกิ จหลักทรัพ ย และสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิ จ
หลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคาที่ซื้อ ขาย
หลักทรัพยดวยเงินสด ภาระที่ตองสงมอบหลักทรัพยเนื่องจากการขายชอรต เปนตน
4.9 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการ
เรียกชําระและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกันและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม
เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งนี้บริษัทฯถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสํารอง
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง
(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลวแตไ มไ ดรับการชํา ระหนี้และบริษัท ฯได
ดําเนินการจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว
(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯไดทําสัญญาปลดหนี้ให
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(ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะดังนี้
(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปญหาและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยตั้งแต
สามเดือนขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความ
เปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด
(ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนไมเกินกวามูลคาหลักประกันของลูกหนี้ที่
เขาลักษณะตาม (ข)
โดยบริษั ทฯตัดจําหนา ยลูก หนี้จัดชั้ นสูญออกจากบัญชีทันทีที่ พ บรายการและตั้ง คาเผื่อหนี้ส งสัย จะสูญ
เต็มจํานวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
4.10 เงินลงทุน
เงินลงทุนเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวบันทึกใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน
บริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดเปนเงินลงทุนทั่วไปโดยแสดง
ในราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการ
สุดทายของรอบระยะเวลารายงาน มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุน ที่คํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิ ของ
หนวยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลคา
ของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวาง
ราคาตามบั ญ ชี แ ละมู ล คา ยุ ติธ รรม ณ วั นที่ โ อนจะบั น ทึก ในส ว นของกํ า ไรหรือ ขาดทุ น หรื อแสดงเป น
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มกี ารโอนเปลี่ยน
บริษัทฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนตามเกณฑวันที่เกิดรายการ (Trade date) และเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน
ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับตนทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรูเปนรายไดหรือคาใชจายใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน
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4.11 เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา
งบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคาที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคาที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
4.12 อุปกรณและคาเสื่อมราคา
อุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
คา เสื่อมราคาของอุป กรณ คํา นวณจากราคาทุนของอุปกรณ โดยใช วิธีเสนตรงตามอายุก ารใหป ระโยชน
โดยประมาณดังนี้
อุปกรณสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ

5 ป
5 ป
5 ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับอุปกรณระหวางติดตั้ง
คาเสื่อมราคาแสดงรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน
บริ ษั ท ฯตั ด รายการอุ ป กรณอ อกจากบัญ ชี เมื่ อ จํา หนา ยสิ นทรั พ ย หรื อ คาดว า จะไม ไ ด รั บ ประโยชนเ ชิ ง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย
จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
4.13 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
บริ ษั ท ฯบั น ทึ ก ต นทุ น เริ่ ม แรกของสิ น ทรั พ ย ไ มมี ตั วตนตามราคาทุ น ภายหลั ง การรับ รู รายการเริ่ ม แรก
สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
บริ ษั ทฯตั ดจํ า หน า ยสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตัว ตนที่ มี อายุ ก ารใหป ระโยชน จํ า กั ด อย า งมีร ะบบตลอดอายุ ก ารให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วา
สิน ทรั พ ย นั้น เกิ ด การด อยค า บริ ษั ท ฯจะทบทวนระยะเวลาการตั ดจํ า หนา ยและวิ ธีก ารตั ดจํ า หนา ยของ
สินทรัพยไมมีตัวตนดังกล าวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน
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คาตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัด ของบริษัทฯคํานวณจากราคาทุนของ
สินทรัพย โดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยแตละประเภทดังตอไปนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร
คาธรรมเนียมสมาชิกตลาดอนุพันธ
คาซื้อสวนงานนายหนาลูกคารายยอย

5 ป
10 ป
2 ป

ไมมีการคิดคาตัดจําหนายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางพัฒนา
4.14 การดอยคาของสินทรัพย
ทุก วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัท ฯและบริษัทยอยจะทํ าการประเมินการดอยคาของอุปกรณหรือ
สินทรัพยไมมีตัวตนของบริษัทฯและบริษัทยอย หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและ
บริษั ทย อยรับ รูข าดทุ นจากการดอยคาในสวนของกํ าไรหรือขาดทุน เมื่ อมู ลคาที่ คาดวา จะไดรับคืนของ
สินทรัพย มีมู ลค า ต่ํากวา มูลคาตามบัญชีข องสินทรัพ ยนั้น ทั้ง นี้มูลคา ที่คาดวาจะไดรับคื นหมายถึงมู ลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา
4.15 ผลประโยชนพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิด
รายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจาย
สะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได
แยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงิน ชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่งบริษั ทฯและบริษั ทยอยถือวา เงินชดเชยพนักงานเนื่องจากเกษี ยณอายุ ดังกลาวเปนโครงการ
ผลประโยชน
บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการ
ไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมิน ภาระผูกพัน ดังกลาวตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย
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กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ซึ่งคํานวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชนจะรับรูในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสม
4.16 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ
ในอดีตไดเกิดขึ้นแลวมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะสูญเสีย ทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันดังกลาวและบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
4.17 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับบริษัทฯและ
บริษัทยอยในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิ น สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสั ญญาเชาแลวแตมูลคาใด
จะต่ํากวาภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจาย
จะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน ตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะ
คิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุสัญญาเชาแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับบริษัทฯ
และบริษัทยอยในฐานะผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปน
คาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก
สัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ ยปรับที่ตองจายใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายใน
รอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
4.18 เงินตราตางประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเป นสกุล เงิ นบาท ซึ่งเปนสกุ ลเงินที่ใ ชใ นการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการตางๆของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใช
ในการดําเนินงานของแตละกิจการนั้น
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย
และหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กํา ไรและขาดทุ นที่เกิ ดจากการเปลี่ย นแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได แสดงรวมอยู ในสวนของกํ าไรหรือ
ขาดทุน
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4.19 ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น
โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ ตองเสียภาษีทุกรายการ
แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่
ยังไมไ ดใช ในจํา นวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขา งแนที่บริษั ทฯและบริษัทย อยจะมีกํา ไรทางภาษีใ น
อนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและ
บริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมา
ใชประโยชน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
4.20 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน กับบริษัทฯและบริษัทยอย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
บริษัทฯและบริษัทยอย หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ฯและบริษัทยอยไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม
หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทยอย
นอกจากนี้ บุ คคลหรือกิจการที่ เกี่ ยวของกั นยั งหมายรวมถึง บริษัท รวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ ตอบริษัทฯและบริษัทยอย ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทยอยตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวและกิจการที่บุคคลดังกลาวมีอํานาจ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
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4.21 การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอน
หนี้สินใหผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่ มีลักษณะ
เดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณ
มูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคา ที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่
สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคา ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน
ออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

ระดับ 2

ใช ขอมู ล อื่นที่ ส ามารถสังเกตไดของสินทรัพ ย หรือหนี้สิน ไม วา จะเป นขอมูลทางตรงหรือ
ทางออม

ระดับ 3

ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรือ่ งที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สง ผลกระทบ
ตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้

5.1 การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณา
วาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน ในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาว
แลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน
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5.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไมมีการซื้อขาย
ในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคา
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใช
ในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต (ทั้ง
ของบริษัทฯและบริษัทยอย และคูสัญญา) สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคา
ของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการ
คํานวณ อาจมีผลกระทบตอมูลคายุติธรรมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยลําดับชั้นของ
มูลคายุติธรรม
5.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเกิดจากการปรับมูลคาของ
ลูกหนี้จากความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสั ยจะสูญของ
ก.ล.ต. ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปญหาในการ
จายชําระคืน โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้แตละราย ความนาจะเปนของการผิดนัดและมูลคาของ
หลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน
5.4 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริษัทฯและบริษัทยอยจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุนเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน
ดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมี
สาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร
5.5 อุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา
คงเหลื อ เมื่ อ เลิ ก ใช ง านอุ ป กรณ และต อ งทบทวนอายุ ก ารให ป ระโยชน แ ละมู ล ค า คงเหลื อ ใหม หากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย
นั้น
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5.6 สินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบั น ทึ ก และวั ด มู ล ค า ของสิ น ทรั พ ย ไ ม มี ตั ว ตน ณ วั น ที่ ไ ด ม า ตลอดจนการทดสอบการด อ ยค า
ในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย
หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ
5.7 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีใน
อนาคตเพี ย งพอที่ จะใช ป ระโยชนจากแตกตางชั่ วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจํา เป นตอง
ประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเป นจํานวนเทาใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
5.8 ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ
สมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการลาออกของพนักงาน เปนตน
5.9 สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารได
ใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอน
หรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
5.10 คดีฟองรอง
บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใช
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลว ในกรณีที่ฝายบริหารมีความเชื่อมั่นวาจะไมมีความ
เสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทยอยจะไมไดบันทึกประมาณการหนี้สินในสวนนั้น

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร
ออมทรัพย
กระแสรายวัน
เงินฝากประจําและตั๋วเงินระยะสั้นที่มีอายุ
ไมเกิน 3 เดือน นับจากวันไดมา
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หัก: เงินฝากในนามบริษทั ฯเพื่อลูกคา
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - สุทธิ

7.

437,000

437,000

437,000

437,000

512,233,451
109,449,490

179,097,077
109,978,244

512,233,451
96,376,693

179,097,077
105,305,798

703,000,000
1,325,119,941
(941,367,893)
383,752,048

2,653,000,000
2,942,512,321
(1,946,454,992)
996,057,329

703,000,000
1,312,047,144
(941,367,893)
370,679,251

2,653,000,000
2,937,839,875
(1,946,454,992)
991,384,883

เงินฝากในสถาบันการเงิน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
เงินฝากประจําที่มีอายุมากกวา 3 เดือน แตไมเกิน 1 ป นับจากวันไดมา
หัก: เงินฝากในนามบริษทั ฯเพื่อลูกคา
เงินฝากในสถาบันการเงิน - สุทธิ

8.

1,701,247,839
(1,701,247,839)
-

1,291,237,375
(1,291,237,375)
-

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ
รวมลูกหนี้สํานักหักบัญชี
หัก: ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษทั ฯเพื่อลูกคา
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - สุทธิ
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528,925,450
40,759,279
569,684,729
(66,618,370)
503,066,359

80,689,770
56,362,010
137,051,780
(76,416,808)
60,634,972
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9.

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ลูกหนี้ธรุ กิจหลักทรัพย
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด
เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย
ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน
ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ
ลูกหนี้ธรุ กิจสัญญาซือ้ ขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ

764,559,004
1,236,683,895

1,571,196,578
889,088,987

12,766,053
9,932,973
70,716,493
2,094,658,418
5,970,558
(70,149,426)
2,030,479,550

306,550
71,210,419
2,531,802,534
4,747,672
(70,429,371)
2,466,120,835

3,477,078
2,033,956,628

2,497,221
2,468,618,056

9.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่ระงับการรับรูรายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย (รวมดอกเบี้ยคางรับ) ที่ระงับการรับรู
รายไดเปนจํานวน 71 ลานบาท และ 71 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลวจํานวน
70 ลานบาท และ 70 ลานบาท ตามลําดับ
9.2 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยจําแนกตามการจัดชั้น
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 และ 2557 บริ ษั ท ฯได จํ า แนกลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย ต ามประกาศของ
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรัพ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย เ รื่ องการจั ด ทํ า บั ญชี เ กี่ ย วกั บ ลู ก หนี้ ด อ ยคุ ณ ภาพ
ของบริษัทหลักทรัพยซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับ
มูลหนี้จัดชั้นปกติ
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ
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2,030
1
70
2,101

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(70)
(70)

31 ธันวาคม 2557
มูลคาลูกหนี้สุทธิ
หลังหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
2,030
1
2,031

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับ
2,465
1
70
2,536

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
(70)
(70)

มูลคาลูกหนี้สุทธิ
หลังหักคาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
2,465
1
2,466
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9.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
ยอดตนป
หนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญตัดบัญชี

70,429,371
(240,000)
(39,945)
70,149,426

ยอดปลายป

71,449,584
1,026
(780,000)
(241,239)
70,429,371

10. เงินลงทุน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
ราคาทุน
มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อคา
หุนทุน
หนวยลงทุน
รวม
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา
เงินลงทุนเพื่อคา - สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
หุนทุน
หัก: คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
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43,224,300
400,000,000
443,224,300
(258,814)
442,965,486
20,233,825
(17,110,377)
3,123,448
446,088,934

41,262,400
401,703,086
442,965,486

3,893,872
7,852,000
11,745,872
(258,034)
11,487,838

3,949,918
7,537,920
11,487,838

20,233,825
(17,110,377)
3,123,448
14,611,286
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา
11.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา
เงินลงทุนในบริษัทย อย บริษั ทรวมและการรวมคา ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอีย ด
ดังตอไปนี้

ชื่อบริษัท
บริษัทรวม
SBI Royal Securities Plc.

ประเภท
ธุรกิจ

บริษัท
หลักทรัพย

ประเทศ
ที่จดทะเบียน สกุลเงิน

กัมพูชา

เรียล
กัมพูชา

งบการเงินรวม
ทุนออกจําหนายและ
ชําระแลว
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2558
2557
พันหนวย พันหนวย
63,960,000

56,040,000

สัดสวนเงินลงทุน
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2557
2558
รอยละ
รอยละ
20.01

19.49

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย
ออนไลน จํากัด
รวมเงินลงทุนในการรวมคา

บริษัท
หลักทรัพย

ไทย

บาท

722,222

500,000

45.00

45.00

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา

ชื่อบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

บริษัทยอย
บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน
เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ที่ปรึกษา
การลงทุน

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทรวม
SBI Royal Securities Plc.

บริษัท
หลักทรัพย

ประเทศ
ที่จดทะเบียน สกุลเงิน

ไทย

กัมพูชา

บาท

เรียล
กัมพูชา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนออกจําหนายและ
สัดสวนเงินลงทุน
ชําระแลว
31
31
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
พันหนวย พันหนวย
รอยละ
รอยละ
8,000

3,000

63,960,000 56,040,000

96.25

20.01

89.99

19.49

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย
ออนไลน จํากัด

บริษัท
หลักทรัพย

รวมเงินลงทุนในการรวมคา
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวมและการรวมคา

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ไทย

บาท

722,222

500,000

45.00

45.00

เงินลงทุนแสดงมูลคา
ตามวิธีสว นไดเสีย
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2558
2557
พันบาท
พันบาท
99,648

79,252

99,648

79,252

295,096

222,759

295,096
394,744

222,759
302,011

เงินลงทุนแสดงมูลคา
ตามวิธีราคาทุน
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2558
2557
พันบาท
พันบาท
7,700

2,700

7,700

2,700

105,462

89,960

105,462

89,960

325,000

225,000

325,000
438,162

225,000
317,660
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เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 บริษัทฯไดชําระเงินจํานวน 15,501,998 บาท เพื่อลงทุนในหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
47 หุน มูลคาตราไวหุนละ 40,000,000 เรียลกัมพูชา ของบริษัท SBI Royal Securities Plc. ซึ่งจดทะเบียน
ภายใตกฎหมายกัมพูชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหุนสามัญในบริษัทดังกลาวจํานวนทั้งสิ้น 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 ของทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวของ
บริษัทยอย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด ซึ่ง เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ไดมีการเพิ่มทุนหุนสามัญจํานวน 1,222,222 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม โดยบริษัทฯ
ไดสละสิทธิของบริษัทฯในการซื้อหุนเพิ่มทุนของกิจการที่ควบคุมรวมกันดังกลาว
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 กิจการที่ควบคุมรวมกันดังกลาวไดมีการเพิ่มทุนหุนสามัญอีกจํานวน 1,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม โดยบริษัทฯไดสละสิทธิของบริษัทฯในการซื้อหุนเพิ่มทุน
ของกิจการที่ควบคุมรวมกันดังกลาว
อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริ ษัทฯมีมติอนุมัติใหเสนอซื้อหุน
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 ทั้งนี้ บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทฯ และไดรับโอนหุนสามัญ
ของบริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด แลวในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
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11.2 การลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
11.2.1 สวนแบงกําไรหรือขาดทุนและเงินปนผลรับ
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯรับรูสวนแบงขาดทุนจากการลงทุนใน
บริษัทรวมและการรวมคาในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากกิจการดังกลาวเปนรายไดใน
งบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้

ชื่อบริษัท
บริษัทรวม
SBI Royal Securities Plc.
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษัทหลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
สวนแบงขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริษัทรวมและ
การรวมคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปนผลที่บริษัทฯรับ
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2558
2557

1,655

10,836

-

-

27,663
29,318

2,241
13,077

-

-

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯบันทึกสวนแบงผลขาดทุนจากบริษัท
รวมและการรวมคาในงบการเงินรวมตามวิธีสวนไดเสียโดยอาศัยขอมูลทางการเงินที่จัดทําโดยฝาย
บริหารของบริษัทรวมและการรวมคา โดยที่ยังไมผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท
ดังกลาว
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11.2.2 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมและการรวมคาที่มีสาระสําคัญ
สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน
บริษทั รวม
SBI Royal Securities Plc.
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ
สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)
สวนไดเสียของบริษัทฯในสินทรัพยสุทธิของ
กิจการที่ลงทุน
คาความนิยม
รวมมูลคาเงินลงทุน
มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั รวม
และการรวมคา (ตามวิธีสวนไดเสีย)

(หนวย: ลานบาท)
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษทั หลักทรัพย เอสบีไอ
ไทย ออนไลน จํากัด
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557

320
16
37
(6)
367

237
8
35
(2)
278

413
49
336
(144)
654

495
1
496

20.01

19.49

45.00

45.00

74
25
99

54
25
79

295
295

223
223

100

79

295

223

สรุปรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หนวย: ลานบาท)
บริษทั รวม
กิจการที่ควบคุมรวมกัน
บริษทั หลักทรัพย เอสบีไอ
SBI Royal Securities Plc.
ไทย ออนไลน จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
รายได
ขาดทุนสําหรับป
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
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13
(8)
(8)

11
(61)
(61)

8
(64)
(64)

(5)
(5)
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12. อุปกรณ
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ
สํานักงาน

เครื่องตกแตง
และติดตั้ง

ยานพาหนะ

231,676,086
12,493,062
(6,867,751)
(81,553)
237,219,844
5,105,684
(4,331,922)
50,048
238,043,654

206,323,529
4,855,184
(12,794,055)
6,615,571
205,000,229
2,532,566
(10,380,262)
2,332,507
199,485,040

19,659,514
8,745,000
(13,181,710)
15,222,804
(642,000)
14,580,804

2,811,481
3,926,329
(6,534,018)
203,792
3,117,063
(2,382,555)
938,300

460,470,610
30,019,575
(32,843,516)
457,646,669
10,755,313
(15,354,184)
453,047,798

161,919,369
27,420,740
(4,733,843)
184,606,266
23,040,623
(4,044,877)
203,602,012

135,792,080
28,244,154
(7,335,045)
156,701,189
21,103,500
(8,420,061)
169,384,628

14,998,183
3,041,946
(10,616,346)
7,423,783
1,797,369
(625,289)
8,595,863

-

312,709,632
58,706,840
(22,685,234)
348,731,238
45,941,492
(13,090,227)
381,582,503

31 ธันวาคม 2557

52,613,578

48,299,040

7,799,021

203,792

108,915,431

31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่

34,441,642

30,100,412

5,984,941

938,300

71,465,295

ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2558
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2557
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี

อุปกรณ
ระหวางติดตั้ง

รวม

31 ธันวาคม 2557

58,706,840

31 ธันวาคม 2558

45,941,492

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงาน
อยู ราคาทุ น เดิ ม ก อ นหั ก ค า เสื่อ มราคาสะสมและค าเผื่ อการดอ ยค า ของสิ นทรัพ ย ดั ง กล า วมีจํ านวนเงิ น
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)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
คาซื้อสวนงาน
โปรแกรม
คาสมาชิก นายหนาลูกคา โปรแกรม
คอมพิวเตอร
ตลาดอนุพันธ
รายยอย
คอมพิวเตอร ระหวางพัฒนา
ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหนาย
โอนเขา (ออก)
31 ธันวาคม 2558
คาตัดจําหนายสะสม
1 มกราคม 2557
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2557
คาตัดจําหนายสําหรับป
31 ธันวาคม 2558
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558

รวม

5,000,000
5,000,000
5,000,000

6,384,000
6,384,000
6,384,000

86,274,493
2,328,624
13,690,107
102,293,224
9,651,437
7,712,502
119,657,163

14,014,045
8,730,491
(13,690,107)
9,054,429
7,476,053
(502,000)
(7,712,502)
8,315,980

111,672,538
11,059,115
122,731,653
17,127,490
(502,000)
139,357,143

2,914,300
499,726
3,414,026
499,726
3,913,752

6,384,000
6,384,000
6,384,000

64,105,923
12,429,096
76,535,019
14,025,767
90,560,786

-

73,404,223
12,928,822
86,333,045
14,525,493
100,858,538

1,585,974

-

25,758,205

9,054,429

36,398,608

1,086,248

-

29,096,377

8,315,980

38,498,605

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

12,928,822

31 ธันวาคม 2558

14,525,493

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวนหนึ่งซึ่งตัดจําหนายหมดแลว
แตยังใชงานอยู ราคาทุน เดิมกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมี จํานวน 75 ลานบาท และ
48 ลานบาท ตามลําดับ
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14. สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และภาษีเงินได
14.1 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพย ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ประกอบดวยผลกระทบทางภาษี ที่เกิ ดจากรายการผลแตกตา งชั่วคราว
ดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม
2558
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกิดจาก:
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
อื่น ๆ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ
รับรูรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได:
-ในสวนกําไรหรือขาดทุน
-ในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
-กับกําไรสะสมโดยตรง

3,422,075
1,162,853
9,165,011
(894,961)
3,823,982
16,678,960

งบการเงินรวม
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดที่แสดง
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2557
2558
2557

3,422,075
8,453,971
1,767,053
13,643,099

1,162,853(2)
711,040
(894,961)
2,056,929
3,035,861

71,808
(2,201,065)(1)
748,480
(1,380,777)

4,371,240
(1,335,379)
3,035,861

2,368,686
(3,749,463)
(1,380,777)

545,762
(894,961)
2,056,929
1,707,730

71,808
(2,201,065)(1)
748,480
(1,380,777)

1,707,730
1,707,730

2,368,686
(3,749,463)
(1,380,777)

รวม
รวมคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 3,749,463 บาท ที่เกี่ยวของกับผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งรับรูโดยตรงกับ
กําไรสะสม
(2)
รวมคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 1,335,379 บาท ที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินไดที่แสดง
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
(1)

ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกิดจาก:
คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน
อื่น ๆ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี - สุทธิ
รับรูรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได:
-ในสวนกําไรหรือขาดทุน
-กับกําไรสะสมโดยตรง
รวม
(1)

3,422,075
8,999,733
(894,961)
3,823,982
15,350,829

3,422,075
8,453,971
1,767,053
13,643,099

รวมคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 3,749,463 บาท ที่เกี่ยวของกับผลกําไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งรับรูโดยตรงกับ
กําไรสะสม

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2557 บริ ษั ท ย อยมีร ายการผลแตกตา งชั่ วคราวและขาดทุนทางภาษี ที่ยั ง ไม ไ ดใ ช
ประโยชนคิดเปนจํานวนรวม 917,368 บาท แตบริษัทยอยมิไดนํามาพิจารณาในการบันทึกผลกระทบทางภาษี
เปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเนื่องจากฝายบริหารของบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวาบริษัทยอยอาจ
ไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนํารายการดังกลาวมาใชประโยชนได
14.2 คาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้

ภาษีเงินไดปจจุบัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางกาล
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(50,985,726)

(73,879,430)

(50,523,886)

(73,879,430)

4,371,240

2,368,686

1,707,730

2,368,686

(46,614,486)

(71,510,744)

(48,816,156)

(71,510,744)

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณกําไรทางบัญชี สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กับอัตราภาษีเงินได สามารถแสดงไดดังนี้
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งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

กําไรทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินได

184,347,341

301,211,606

211,319,441

315,190,393

อัตราภาษีเงินได
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของ:
รายไดหรือคาใชจายที่ไมถือเปนรายไดหรือคาใชจาย
ทางภาษี
ผลแตกตางชั่วคราวสวนทีไ่ มเคยรับรูเปนสินทรัพย
ภาษีเงินไดในปกอนแตบันทึกรับรูในปปจจุบัน
ขาดทุนทางภาษีทไี่ มไดบนั ทึกรับรูเปนสินทรัพย
ภาษีเงินไดแตใชประโยชนในปปจจุบัน
สวนแบงผลขาดทุนเงินลงทุนในกิจการรวมคาทีไ่ มได
บันทึกสินทรัพยภาษีเงินได
อื่น ๆ
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุน

20%
(36,869,468)

20%
(60,242,321)

20%
(42,263,888)

20%
(63,038,079)

(5,866,586)

(8,658,998)

(5,855,783)

(8,566,630)

2,259,504

-

-

-

91,108

24,900

-

-

(5,532,559)
(696,485)

(2,615,422)
(18,903)

(696,485)

93,965

(46,614,486)

(71,510,744)

(48,816,156)

(71,510,744)

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

15. สินทรัพยอื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
ดอกเบี้ยคางรับ
คาใชจายจายลวงหนา
เงินมัดจํา
เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการ
ชําระราคาและสงมอบหลักทรัพย
เงินประกันหลักทรัพยเพื่อความมั่นคง
รายไดคาธรรมเนียมคางรับ
เงินทดรองจาย
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
อื่น ๆ
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/คาเผื่อการดอยคา
สินทรัพยอื่น - สุทธิ

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

5,770,868
17,123,355
20,119,782

17,486,861
18,790,455
20,445,497

5,770,868
16,874,395
20,119,782

17,486,861
18,778,644
20,445,497

60,563,782
5,000,000
3,380,922
3,373,015
1,422,273
2,618,862
4,770,663
124,143,522
(2,856,353)
121,287,169

53,402,163
5,000,000
11,905,166
3,260,325
1,415,254
8,406,959
140,112,680
(2,856,353)
137,256,327

60,563,782
5,000,000
3,380,922
3,373,015
1,422,274
5,638,934
2,946,468
125,090,440
(2,856,353)
122,234,087

53,402,163
5,000,000
11,905,166
3,260,325
1,415,254
567,345
7,416,959
139,678,214
(2,856,353)
136,821,861

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินใหกูยืมแกพนักงานของบริษัทฯคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.40 ถึง
3.72 ตอป และอัตรารอยละ 3.72 ถึง 4.20 ตอป ตามลําดับ
16. เจาหนี้สํานักหักบัญชี
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ
รวมเจาหนี้สํานักหักบัญชี

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

179,926,074
4,894,599
184,820,673

412,402,849
412,402,849
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17. เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้ซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน
เจาหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย
รวมเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
รวมเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

1,147,063,240
12,766,053
27,367,973
1,187,197,266

1,134,005,445
12,060,137
306,550
1,146,372,132

3,188,265
1,190,385,531

1,753,948
1,148,126,080

18. ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
จํานวนเงินประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานตามภาระผูกพันโครงการผลประโยชน แสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการซึ่งคํานวณ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย:
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติดาน
ประชากรศาสตร
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติทาง
การเงิน
สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอืน่
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
ลดลงจากการโอนพนักงานพรอมภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานไปบริษทั ยอย
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป
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44,175,570
6,062,080
1,141,284

53,275,179
8,998,760
1,843,442

42,269,853
5,754,699
1,084,113

53,275,179
8,485,743
1,792,122

-

(15,322,562)

-

(15,220,064)

(4,110,000)

3,771,904
(7,299,153)
(1,092,000)

(4,110,000)

3,771,904
(7,299,153)
(1,092,000)

47,268,934

44,175,570

44,998,665

(1,443,878)
42,269,853

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่รวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุน แสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
ตนทุนบริการปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวมคาใชจายผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

6,062,080
1,141,284
7,203,364

8,998,760
1,843,442
10,842,202

5,754,699
1,084,113
6,838,812

8,485,743
1,792,122
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 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยประมาณ 10 ป และ 10 ป ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 10 ป และ 10 ป
ตามลําดับ)
สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภั ย สรุป
ไดดังนี้
(หนวย: รอยละตอป)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

3.0
2.2 - 7.0
0.0 - 33.0

3.0
2.2 - 7.0
0.0 - 33.0

ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐ านที่ สํ า คั ญ ต อ มู ล ค า ป จ จุ บั น ของภาระผู ก พั น ผลประโยชน
(ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้

สมมติฐาน
เพิ่มขึ้น
รอยละตอป
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

1.0
1.0
20.0

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
ประมาณการ
หนี้สิน
ผลประโยชน
สมมติฐาน
พนักงานเพิ่มขึ้น
ลดลง
(ลดลง)
ลานบาท
รอยละตอป
(2.9)
3.7
(5.7)

1.0
1.0
20.0

ประมาณการ
หนี้สิน
ผลประโยชน
พนักงานเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ลานบาท
3.3
(3.3)
7.2
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สมมติฐาน
เพิ่มขึ้น
รอยละตอป
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
ประมาณการ
หนี้สิน
ผลประโยชน
สมมติฐาน
พนักงานเพิ่มขึ้น
ลดลง
(ลดลง)
ลานบาท
รอยละตอป

1.0
1.0
20.0

(2.7)
3.4
(5.2)

1.0
1.0
20.0

ประมาณการ
หนี้สิน
ผลประโยชน
พนักงานเพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ลานบาท
3.0
(3.1)
6.7

19. เจาหนี้อื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
เจาหนี้อื่น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
รวมเจาหนี้อนื่

1,353,551
286,230
1,639,781

1,353,551
447,291
1,800,842

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
1,353,551
286,230
1,639,781

1,353,551
447,291
1,800,842

เจาหนี้อื่น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เปนเจาหนี้จากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ตามสั ญญา
Loan Management Agency Agreement แทนธนาคารดังกลาว
20. หนี้สินอื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินประกันพนักงาน
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น
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12,203,078
6,656,030
2,703,259
2,912,366
8,835,368
33,310,101

10,972,619
8,884,918
3,628,175
4,072,324
9,238,537
36,796,573

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
11,806,062
6,406,397
2,703,259
2,912,366
8,835,368
32,663,452

10,582,703
8,697,632
3,628,175
4,072,324
9,231,479
36,212,313

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

20.1 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ป

2,966,545
(263,286)
2,703,259
(991,288)
1,711,971

4,114,885
(486,710)
3,628,175
(924,917)
2,703,258

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินเพื่อเชายานพาหนะใชในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคา
เชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ป
บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงินดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
ไมเกิน 1 ป
1 - 4 ป
รวม
ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ ต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
มูลคาปจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชาการเงิน

1,148,340
(157,052)

1,818,205
(106,234)

2,966,545
(263,286)

991,288

1,711,971

2,703,259

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
ไมเกิน 1 ป
1 - 4 ป
รวม
ผลรวมของจํานวนเงินขัน้ ต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชาการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
มูลคาปจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจาย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเชาการเงิน

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

1,148,340
(223,423)

2,966,545
(263,287)

4,114,885
(486,710)

924,917

2,703,258

3,628,175
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21. ทุนเรือนหุน
รายการกระทบยอดทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระแลวของบริษัทฯสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 และ 2557 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ ณ วันตนป
จดทะเบียนลดทุน
จดทะเบียนเพิ่มทุน
หุนสามัญ ณ วันปลายป
ทุนออกจําหนายและชําระแลว
หุนสามัญ ณ วันตนป
จายปนผลเปนหุน สามัญ (หมายเหตุ 28.1)
ออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อชําระราคาเงินลงทุนใน
การรวมคา (หมายเหตุ 11.1)
หุนสามัญ ณ วันปลายป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
จํานวนหุน
บาท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557
จํานวนหุน
บาท

550,055,813
(781)
31,347,993
581,403,025

880,089,301
(1,249)
50,156,789
930,244,841

467,308,199
(92,117)
82,839,731
550,055,813

747,693,119
(147,388)
132,543,570
880,089,301

550,055,032
-

880,088,052
-

467,216,082
82,838,950

747,545,732
132,542,320

31,347,993
581,403,025

50,156,789
930,244,841

550,055,032

880,088,052

22. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กํา ไรสุทธิประจํา ปสวนหนึ่งไวเป นทุนสํา รองไม นอยกวา รอยละ 5 ของกํ าไรสุทธิประจํา ปหักดวยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
23. รายไดคานายหนา
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
คานายหนาจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ
คานายหนาอื่น
รวม
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1,333,620,725
72,819,218
8,177,296
1,414,617,239

1,388,473,347
79,919,257
4,270,796
1,472,663,400

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

24. คาธรรมเนียมและบริการ
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
การจัดจําหนายหลักทรัพย
ที่ปรึกษาทางการเงิน
การยืม/ใหยืมหลักทรัพย
การวิเคราะหหลักทรัพย
อื่น ๆ
รวม

42,767,675
12,410,000
877,114
6,000,000
595,390
62,650,179

118,642,438
7,140,000
1,857,095
11,000,000
2,287,180
140,926,713

25. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยและพนักงานของบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานของแตละ
บริษัทจายสมทบกองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน สองแหง และจะถูกจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงาน
ตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

26,748,322

26,526,915

24,177,307

24,241,074
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26. องคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
องค ป ระกอบของกํ า ไร (ขาดทุ น ) เบ็ ด เสร็ จ อื่ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 และ 2557
ประกอบดวย
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
(ก) รายการที่จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง:
กําไรจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ
หัก: ภาษีเงินได
กําไรจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได
(ข) รายการที่จะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง:
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
หัก: ภาษีเงินได
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได
กําไรเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

6,549,105
(1,335,379)

127,794
-

-

-

5,213,726

127,794

-

-

-

18,849,811
(3,749,463)

-

18,747,313
(3,749,463)

5,213,726

15,100,348
15,228,142

-

14,997,850
14,997,850

27. กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปสวนที่เปน
ของผูถ ือหุนบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออก
อยูในระหวางป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปสวนที่เปน
ของผูถือหุนบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออก
อยูในระหวางป และปรับเพิ่มดวยจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการออกหุนปนผลเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันเริ่มตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน

70 |

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จํานวนหุนสามัญ
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
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
จํานวนหุนสามัญ
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุน
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก
2558
2557
2558
2557
2558
2557
พันบาท
พันบาท
พันหุน
พันหุน
บาท
บาท
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
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
ป น ผลในอั ต รา 5.64 หุน เดิม ตอ 1 หุ นใหม ในราคามูล ค า ที่ ตราไว หุ นละ 1.60 บาท ในกรณีมี เ ศษหุ น
บริษัทฯจะจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.2836879433 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดออกหุนปนผลใหแกผูถือหุนแลวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
28.2 เงินปนผล
เงินปนผลที่ประกาศจายในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
เงินปนผล
เงินปนผลประจําป 2556
เงินปนผลประจําป 2557

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

อนุมัติโดย

เงินปนผลจาย
พันบาท

เงินปนผลจาย
ตอหุน
บาท

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2557

14,728

0.031520883

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2558

93,509

0.17
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29. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
29.1 ลักษณะความสัมพันธ
ชื่อ
บริษทั หลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
SBI Royal Securities Plc.
บริษทั หลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฟนันซา จํากัด (มหาชน)
บริษทั หลักทรัพย ฟนนั ซา จํากัด
บริษทั ทรู วิชั่นส จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทรู วิชั่นส เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)
บริษทั ทรู ยูนิเวอรแซล คอนเวอรเจนซ จํากัด
บริษทั ทรูวิชั่น กรุป จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ
เปนบริษทั ยอย
เปนบริษทั รวม
เปนกิจการที่ควบคุมรวมกัน
ผูถือหุนรายใหญบริษทั ฯ (ถือหุน 22.29%
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
ผูถือหุนรายใหญบริษทั ฯ (ถือหุน 29.29%
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
เปนบริษทั ยอยของผูถือหุนรายใหญ
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกันจนถึงเดือนมิถนุ ายน 2557
มีกรรมการรวมกันจนถึงเดือนมิถนุ ายน 2557
มีกรรมการรวมกันจนถึงเดือนกันยายน 2558
มีกรรมการรวมกัน

29.2 รายการธุรกิจที่สําคัญระหวางป
ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและบุคคล
หรือกิจการเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
รายไดอื่น
คาใชจายอื่น
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

-

3,600
43,200

3,300
33,000

นโยบายการกําหนดราคา

อัตราตามสัญญา
อัตราตามสัญญา
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
กรรมการและพนักงานชั้นบริหาร
รายไดคานายหนา
ผูถือหุนรายใหญ
รายไดคานายหนา
ดอกเบี้ยรับ
คาใชจายอื่น
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน
รายไดอื่น
คาเชาและคาบริการจาย
ซื้อหุนสามัญของบริษัทแหงหนึง่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

218

123

218

123

6,483
1,373

18
5,694
1,568

6,483
1,373

18
5,694
1,568

5,865
7,087
100,000

1,000
10,520
-

5,865
7,087
100,000

1,000
10,520
-

นโยบายการกําหนดราคา

ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่คิดกับลูกคาทั่วไป
อัตราตามสัญญา/ตามอัตราที่ตกลง
รวมกัน
อัตราตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน
ราคายุติธรรม

29.3 ยอดคงคางระหวางกัน
ยอดคงคางระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
เงินวางประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา(1)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เงินฝากในสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ(2)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เงินฝากในสถาบันการเงินเพื่อลูกคา(2)
และพนักงาน
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
เงินใหกูยืมแกพนักงาน(3)
พนักงานชั้นบริหาร
ลูกหนี้อื่น(3)
บริษัทหลักทรัพยที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด
บริษัท หลักทรัพย เอสบีไอ ไทย ออนไลน จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
(1)
(2)
(3)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

602

595

602

595

1,293

2,699

1,293

2,699

353,000

303,000

353,000

303,000

108

358

108

358

-

-

3,020

567

2,619
2,000

-

2,619
2,000

-

แสดงรวมอยูในเงินฝากในนามบริษัทฯ เพื่อลูกคา
แสดงรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน
แสดงรวมอยูในสินทรัพยอื่น

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
ดอกเบี้ยคางรับ(3)
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
คาใชจายคางจาย
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
กรรมการและพนักงานชั้นบริหาร
(1)
(2)
(3)

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

769

1,087

769

1,087

42
57

55
70

42
57

55
70

แสดงรวมอยูในเงินฝากในนามบริษัทฯ เพื่อลูกคา
แสดงรวมอยูในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน
แสดงรวมอยูในสินทรัพยอื่น

29.4 รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมระหวางกัน
ในระหวางป เงินใหกูยืมแกกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2558
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
พนักงานชั้นบริหาร

358

ในระหวางป
เพิ่มขึ้น

ลดลง

-

(250)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
108
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2557
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
พนักงานชั้นบริหาร
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ในระหวางป
เพิ่มขึ้น
500

ลดลง
(142)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557
358

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

29.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารสําคัญ
สําหรับ ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษั ท ฯและบริษั ท ยอยรับรู คาใชจา ยผลประโยชน
พนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหารสําคัญ ดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนระยะยาว
รวม

160
10
170

146
10
156

150
9
159

138
8
146

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
30.1 ภาระผูกพัน
30.1.1 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร รถยนต
และอุปกรณ ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ป และสัญญาบริการอื่น ๆ ซึ่ง
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 3 ป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคต
ทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
จายชําระภายใน
1 ป
1 ถึง 5 ป

31 ธันวาคม 2558
92
74

31 ธันวาคม 2557
88
92
(หนวย: ลานบาท)

จายชําระภายใน
1 ป
1 ถึง 5 ป
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
92
73

88
92
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30.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพ ย และการยื มและใหยืม หลักทรัพย ซึ่งตองจายใหตลาดหลักทรัพ ยแหง
ประเทศไทย บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย (ประเทศไทย) จํ า กั ด และบริ ษั ท สํ า นั ก หั ก บั ญ ชี
(ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนเงินคงที่ที่กําหนดไว 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 เปนจํานวนเงินคงที่ที่กําหนดไว และ/หรือเปนอัตราตอ
สัญญาสําหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
30.1.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมการประกอบ
ธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ใหกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยคํานวณจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยในอัตรารอยละ 0.0007
ถึงรอยละ 0.0018 และสําหรับคาธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจคาหลักทรัพย การจัดจําหนาย
หลักทรัพยและคาธรรมเนียมอื่นที่ บริษัทฯไดรับอนุญาต กําหนดใหจายในอัตรารอยละ 1 ตอปของ
รายไดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพยขางตน ทั้งนี้ คาธรรมเนียมโดยรวมจะตองไมต่ํากวา 500,000
บาทตอป
30.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนสามัญของบริษัท หลักทรัพย แอพเพิลเวลธ
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเดิมเปนบริษัทยอย โดยบริษัทฯไดตกลงที่จะรับประกันความเสียหายตอผูซื้อจากคดีความ
ที่คงคางอยูของแอพเพิลเวลธ บริษัทฯยังคงมีภาระผูกพันตอคาเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากคดีความที่มีตอ
บริษัทดังกลาว ดังตอไปนี้
(ก) คดีฟองรองกับอดีตผูบริหารของบริษัทหลักทรัพย แอพเพิลเวลธ จํากัด (มหาชน) (“แอพเพิลเวลธ”)
ในป 2552 อดี ต ผูบ ริ หารของแอพเพิ ล เวลธ ได ดํ า เนิ นการยื่ น ฟ อ งธนาคาร ไอซี บี ซี (ไทย) จํา กั ด
(มหาชน) (“ธนาคารฯ”) ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทฯในคดีแพงเพื่อเรียกคาเสียหายในมูลฐานละเมิด
และผิดสัญญา โดยมีทุนทรัพยที่ถูกฟองประมาณ 117 ลานบาท เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ศาลชั้นตน
พิพากษายกฟองคดีดังกลาว ตอมาอดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธไดยื่นอุทธรณคัดคานคําพิพากษา
ของศาลชั้นตน ซึ่งในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ศาลอุทธรณมีคําพิ พากษายืนตามศาลชั้นตน เมื่อวันที่
26 พฤศจิกายน 2556 อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธ ยื่นคําแกฎีกา โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558
ศาลฎีกามีคําพิพากษายืนยกฟองตามศาลอุทธรณ เปนผลใหบริษัทฯไมตองชดใชคาเสียหายจากคดี
ดังกลาว
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อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ธนาคารฯไดลงนามในสัญญากับบริษัทฯเพื่อรับประกันวา
หากศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให แอพเพิลเวลธแพคดีที่มีอยูกับอดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธตามยอ
หนากอน ธนาคารฯจะจายเงินชดเชยใหแกบริษัทฯเทากับคาเสียหายที่แอพเพิลเวลธจะตองชําระใหแก
อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธตามคําพิพากษาของศาล
นอกจากนี้ เมื่ อ วั น ที่ 5 ตุ ล าคม 2555 อดี ต ผู บ ริ ห ารของแอพเพิ ล เวลธ ไ ด ดํ า เนิ น การยื่ น ฟ อ ง
แอพเพิลเวลธ และธนาคารฯในคดีแรงงานเพื่อเรียกคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม โดยทุน
ทรัพยที่ฟองมีจํานวนประมาณ 52 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 ศาลแรงงานกลาง
พิพากษายกฟองคดีดังกลาว อยางไรก็ตาม อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธไดใชสิทธิยื่นอุทธรณ ซึ่ง
ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งไมรับคํารองอุทธรณคดีดังกลาวของอดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธ ตอมา
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 อดีตผูบริหารของแอพเพิลเวลธไดยื่นคํารองอุทธรณคําสั่งไมรับอุทธรณ
ของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางมีคําสั่งใหสงสํานวนใหศาลฎีกา โดยคดีอยูระหวางพิจารณา
ของศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายหุนของแอพเพิลเวลธที่ถืออยูโดยบริษัทฯ
ไปใหกลุมบุคคลอื่นภายใตสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวขางตน บริษัท ฯไดตกลงที่จะรับประกันความ
เสียหายตอผูซื้อจากคดีความดังกลาวขางตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯคาดวา จะไม มีผลเสีย หายตอบริษั ทฯจากผลของคดี
ดังกลาวเนื่องจากหากแอพเพิลเวลธแพคดีในที่สุด บริษัทฯจะไดรับเงินชดเชยจากธนาคารฯในฐานะ
บริษัทใหญเดิมของแอพเพิลเวลธที่รับประกันความเสียหายตอบริษัทฯ
(ข) คดีฟองรองกับลูกคาของบริษัทหลักทรัพย แอพเพิลเวลธ จํากัด (มหาชน)
ในเดือนกุ ม ภาพั นธ 2553 แอพเพิ ลเวลธ ถูก ลูกค ารายหนึ่งฟ องรองใหช ดใช คาเสีย หายจํานวนเงิ น
ประมาณ 1.2 ลานบาท ในขอหาละเมิดผิดสัญญา และเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ศาลชั้นตนมีคํา
พิพากษาวาแอพเพิลเวลธไมไดกระทําการละเมิดและผิดสัญญา แตในฐานะนายจางตองรวมรับผิดกับ
ลูกจางเปนจํานวน 0.2 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552
เปนตนไป ตอมาวันที่ 15 สิงหาคม 2555 แอพเพิลเวลธไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตน และ
ในวันที่ 24 มกราคม 2557 ศาลอุ ทธรณไ ดพิ พากษายื น ตามศาลชั้ นตน ปจจุบันคดีอยู ระหวา งการ
พิจารณาเพื่อขออนุญาตยื่นฎีกา
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯไดตกลงทําสัญญาซื้อขายหุนของแอพเพิลเวลธที่ถืออยูโดยบริษัทฯ
ภายใตสัญญาซื้อขายหุนดังกลาวขางตน บริษัท ฯไดตกลงที่จะรับประกันความเสียหายจากคดีความ
ดังกลาวขางตน

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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(ค) คดีฟองรองกับอดีตพนักงานบริษัทฯ
บริษัทฯมีคดีความที่ถูกฟองรองจากอดีตพนักงานบริษัทฯขอหาหมิ่นประมาท โดยศาลชั้นตนพิพากษา
ใหยกฟอง ซึ่งโจทยไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาตอศาลอุทธรณ ตอมาเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
ศาลอุทธรณพิพากษามีคําสั่งไมรับอุทธรณของโจทย ซึ่งถือวาคดีไดสิ้นสุดและบริษัทฯ มิตองรับผิดชอบ
ตอความเสียหายของคดีดังกลาว
(ง) คดีฟองรองกับลูกคารวมกับพนักงานบริษัทฯ
บริษัทฯมีคดีความที่ถูกฟองรองจากลูกคารายหนึ่งรวมกับอดีตพนักงานบริษัทฯในขอหาผิดสัญญา
ละเมิ ด ตั ว แทน ซึ่ ง คดี อ ยู ร ะหว า งการกํ า หนดประเด็ น ข อ พิ พ าทของศาลแพ ง ต อ มาเมื่ อ วั น ที่
28 กันยายน 2558 ลูกคารายดังกลาวไดเขาเจรจาไกลเกลี่ยกับทางบริษัทฯโดยขอใหจายเงินชดเชย
ความเสียหาย ซึ่งบริษั ทฯไดพิจารณาเห็นชอบจายเงินชดเชยในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และในวันที่
5 ตุลาคม 2558 ลูกคารายดังกลาวไดยื่นคํารองขอถอนฟองคดีความกั บทางบริษัทฯแกศาลทําใหคดีได
สิ้นสุดลง ดังนั้น บริษัทฯไดบันทึกจํานวนดังกลาวในงบการเงินประจําป 2558 แลว
30.3 การค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู
เปนจํานวนเงินประมาณ 0.1 ลานบาท และ 0.1 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
31. สวนงานดําเนินงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุด
ดานการดําเนินงานไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับ
สวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
เพื่ อวัตถุป ระสงค ใ นการบริหารงาน บริษั ท ฯและบริษั ทย อยจัดโครงสรางองค ก รเป นหนว ยธุรกิ จตาม
ประเภทของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้
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-

สวนงานนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา เปนสวนงานที่เปนนายหนาในการซื้อ
ขายหลักทรัพย นายหนาในการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา และการยืมและใหยืมหลักทรัพย

-

สวนงานวาณิชธนกิจ เปนสวนงานใหบริการการจัดจําหนายหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน
และธุรกรรมที่ปรึกษาทางการเงิน

-

สวนคาหลักทรัพย เปนสวนงานที่ดูแลการลงทุนของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการรวมสวนงานดําเนินงานเปนสวนงานที่รายงาน
ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคใน
การตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน บริ ษั ท ฯประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑ
เดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
ขอมูลจําแนกตามสวนงานดําเนินงานสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และ มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สวนงานนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขาย
ลวงหนา

รายได
กําไรจากการดําเนินงาน
ตามสวนงาน
รายไดและคาใชจาย
ที่ไมไดปนสวน:
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
คาใชจายในการดําเนินงาน

สวนงาน
วานิชธนกิจ

การตัดรายการ
บัญชี
ระหวางกัน

สวนคาหลักทรัพย

งบการเงินรวม

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2558

2557

2558

2557

1,516

1,568

52

126

64

95

(43)

(33)

1,589

1,756

332

435

26

78

3

27

(43)

(33)

318

507

65
22
(221)
(46)

73
13
(291)
(72)

138

230

ภาษีเงินได
กําไรสวนที่เปนของบริษัทฯ

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

สินทรัพยของสวนงาน
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557

สวนงานดาน
ธุรกิจ
หลักทรัพย
2,091
2,544

สวนงาน
วาณิชธนกิจ

สวนคา
หลักทรัพย

-

1
1

รวมสวนงาน
2,092
2,545

สินทรัพยที่
ไมได
ปนสวน
1,918
1,593

รวม
4,010
4,138

ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพยที่
แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่
มีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดตามงบการเงินรวม
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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32. เครื่องมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน ” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด เงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุ น ลูกหนี้และเจาหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ และเจาหนี้
ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทาง
การเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงดานเครดิต
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนา เงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ เปนตน ฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ ยงนี้ โดยการกํ าหนดให มี นโยบายและวิ ธี การในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่ เหมาะสม และการฝากและ
การลงทุนในตราสารหนี้ของสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือ ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับ
ความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากความเสี่ยงดานเครดิต นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัว
เนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย
จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากความเสี่ยงดานเครดิตมีดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
สินทรัพยทางการเงิน
รายการเทียบเทาเงินสด - เงินฝากและ
ตั๋วเงินที่มีอายุไมเกินกวา 3 เดือนในนาม
บริษัทฯ บริษทั ยอยและเพื่อลูกคาและพนักงาน 1,324,682,941
เงินฝากในสถาบันการเงิน - เงินฝากและ
ตั๋วเงินที่มีอายุมากกวา 3 เดือนแตไมเกิน
1 ปในนามบริษัทฯ เพื่อลูกคา
1,701,247,839
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
503,066,359
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา – สุทธิ
2,033,956,628
สินทรัพยอื่น
ดอกเบี้ยคางรับ
5,770,868
เงินมัดจํา
20,119,782
รายไดคาธรรมเนียมคางรับ - สุทธิ
3,180,922
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
1,422,274
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
2,618,862
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

2,942,075,321

1,311,610,144

2,937,402,875

1,291,237,375
60,634,972

1,701,247,839
503,066,359

1,291,237,375
60,634,972

2,468,618,056

2,033,956,628

2,468,618,056

17,486,861
20,445,497
11,705,166
1,415,254
-

5,770,868
20,119,782
3,180,922
1,422,274
5,638,934

17,486,861
20,445,497
11,705,166
1,415,254
567,345
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงิน ฝากในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา เจาหนี้
สํานักหักบัญชี เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและ
หนี้ สิน ทางการเงิ น สว นใหญมี อัต ราดอกเบี้ ย ที่ ปรั บ ขึ้ น ลงตามอัต ราตลาด หรื อมี อัต ราดอกเบี้ย คงที่ ซึ่ ง
ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษทั ยอยจึงอยูในระดับต่ํา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ ย และสําหรับ สินทรัพ ย และหนี้สินทางการเงิ นที่มีอัตราดอกเบี้ย คงที่ ส ามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ได
ดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรา
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมหรือวันครบกําหนด
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง
นอยกวา
ลูกหนี้ดอย ไมมี
อัตราตลาด
ถาม
1 ป
1 - 5 ป คุณภาพ ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่

274
-

-

-

-

-

110
503

384 0.125 - 0.375
503
-

1,237
-

10
-

-

-

1
-

786
446

2,034
446

6.25
-

5.25
-

-

-

-

-

-

185

185

-

-

-

27

-

-

-

1,163

1,190

-

3.25
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-

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรา
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมหรือวันครบกําหนด
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง
นอยกวา
ลูกหนี้ดอย ไมมี
อัตราตลาด
ถาม
1 ป
1 - 5 ป คุณภาพ ดอกเบีย้
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่

179
-

650
-

56
-

-

-

111
61

996
61

0.13 - 0.50 1.50 - 2.58
-

889
-

-

-

-

1
-

1,579
15

2,469
15

6.25
-

-

-

-

-

-

-

412

412

-

-

-

-

-

-

-

1,148

1,148

-

-

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรา
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมหรือวันครบกําหนด
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง นอยกวา
ลูกหนี้ดอย ไมมี
อัตราตลาด
ถาม
1 ป
1 - 5 ป คุณภาพ ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
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รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่

274
-

-

-

-

-

97
503

1,237
-

10
-

-

-

1
-

786
446

2,034
446

6.25
-

5.25
-

-

-

-

-

-

185

185

-

-

-

27

-

-

1,163

1,190

-

3.25

-

371 0.125 - 0.375
503
-

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

-

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรา
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมหรือวันครบกําหนด
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง นอยกวา
ลูกหนี้ดอย ไมมี
อัตราตลาด
ถาม
1 ป
1 - 5 ป คุณภาพ ดอกเบี้ย
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่
0.13 - 0.50 1.50 - 2.58
-

179
-

650
-

56
-

-

-

106
61

991
61

889
-

-

-

-

1
-

1,579
15

2,469
15

6.25
-

-

-

-

-

-

-

412

412

-

-

-

-

-

-

-

1,148

1,148

-

-

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลอง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจาก
ที่บริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ
ตามความตองการและทันตอเวลาที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด
บริษั ทฯและบริษัทย อยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง โดยจัดใหมีการติดตามและ
วางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสด รวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใหเพียงพอตอการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ระยะเวลาคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

ลูกหนี้
ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ

รวม

384
10
-

503
780
-

-

1,243
446

1
-

384
503
2,034
446

27

185
1,163

-

-

-

185
1,190
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557
เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

ลูกหนี้
ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ

รวม

940
-

56
61
1,574
-

-

894
15

1
-

996
61
2,469
15

-

412
1,148

-

-

-

412
1,148
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
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ภายใน 1 ป

1 - 5 ป

ลูกหนี้
ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ

รวม

371
10
-

503
780
-

-

1,243
446

1
-

371
503
2,034
446

27

185
1,163

-

-

-

185
1,190

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2557
เมื่อทวงถาม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

ภายใน 1 ป

ลูกหนี้
ไมมีกําหนด ดอยคุณภาพ

1 - 5 ป

รวม

935
-

56
61
1,574
-

-

894
15

1
-

991
61
2,469
15

-

412
1,148

-

-

-

412
1,148

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในตางประเทศและมีรายไดและคาใชจายที่เปนเงินตราตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสินทรัพยและหนี้สินทางการ
เงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพยทางการเงิน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

ดองเวียดนาม
เหรียญฮองกง
เหรียญสหรัฐอเมริกา
กีบลาว
เหรียญสิงคโปร
เรียลกัมพูชา

8,423.2
0.1
14.1
108.3

6,671.8
1.0
1.2
24.2
0.1
2.6

หนี้สินทางการเงิน
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
4,473.4
106.6

5,976.3
1.0
1.1
11.4
0.1
1.9

(หนวย: ลานหนวย)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
(บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
0.0016
0.0016
4.6579
4.2516
36.0886
32.9360
0.0044
0.0041
25.5195
24.8959
0.0090
0.0082

ความเสี่ยงดานสภาวะตลาด
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพยและราคาของตราสาร
อนุพันธซึ่งอาจจะมีผลทําใหมูลคาเงินลงทุน และมูลคาหลักประกันของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนาลดลงอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดจัดการความเสี่ยงดานสภาวะตลาดใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับไดโดยวิเคราะหความเสี่ยงดานตลาดในธุรกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ กําหนดนโยบายในการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการควบคุมความเสี่ยงใหเปนไปตามนโยบาย

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
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33. การวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอน
หนี้สินใหผูอื่นโดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผู ซื้อและผูขาย (ผูรวมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคา
ดวยมูลค า ยุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไม มี ตลาดที่ มีส ภาพคลองสํา หรับสินทรัพย หรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณ
มูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลที่
สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีของเครื่องมือทางการเงินที่
มีการซื้อขายในตลาด มูล คายุ ติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด แตหากไมสามารถหาราคาตลาดที่
เหมาะสมได มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม เชน
การคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสด เปนตน
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงิน
แบงออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวาง
ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพย และหนี้สินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือ
เปดเผยดวยมูลคายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม

ระดับ 1
สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อคา
หุนทุน
หนวยลงทุน

41
-

402

-

41
402

ราคาทุน

41
402
(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงินที่เปดเผย
มูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
หนี้สินทางการเงินที่เปดเผย
มูลคายุติธรรม
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา
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รวม

ราคาทุน

384
-

503

-

384
503

384
503

-

2,034
-

3

2,034
3

2,034
3

-

185

-

185

185

-

1,190

-

1,190

1,190
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(หนวย: ลานบาท)
งบการเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
มูลคายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพยทางการเงินที่เปดเผย
มูลคายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
หนี้สินทางการเงินทีเ่ ปดเผยมูลคา
ยุติธรรม
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนา

รวม

ราคาทุน

371
-

503

-

371
503

371
503

-

2,034
-

3

2,034
3

2,034
3

-

185

-

185

185

-

1,190

-

1,190

1,190

บริษัทฯและบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้
(ก) เงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด มูลคายุติธรรมใชราคาตลาด เงินลงทุนในตราสาร
ทุนที่ ไม อยู ในความตองการของตลาด คํานวณเทีย บเคีย งมูล คา สินทรัพยสุทธิ ตอหุนของบริษัทฯ
ที่ ล งทุ น ยกเว น เงิ นลงทุ นในหน วยลงทุ นที่ ไม ใ ช หลั กทรั พย จดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย แห ง
ประเทศไทยมูลคายุติธรรมคํานวณโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยที่ประกาศโดยผูจัดการกองทุน
(ข) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น หรือสินทรัพยทางการเงินที่มี
การคิดดอกเบี้ยในอัตราเทียบเคียงกับราคาตลาด ไดแก เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้
สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย และสัญญาซื้อขายลวงหนา หนี้ เจาหนี้สํานักหักบัญชี และ
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินดังกลาว
ประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลคาตามบัญชี
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34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯในการบริหารทุนของบริษัทฯคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง การดํารงไวซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิให
เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
35. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหเสนอจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2558 ในอัตรา 0.13 บาท ตอหุน ทั้งนี้จะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนที่จะมีขึ้นในวันที่
27 เมษายน 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2559
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