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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) 

ความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย                           
(กลุ่มบริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม                         
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และ หมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทหลัก
ทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแส                    
เงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค             
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
บริษัทตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีท่ีก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตรวจ
สอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ



รายงานประจำ ปี 256028

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ท่ีมีนัยส�ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดย
รวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหล่ำน้ีด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธี
กำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่ำน้ีด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปน้ี

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์

รำยได้หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อ
ซ้ือหลักทรัพย์จ�ำนวนรวม 1,250 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 75 ของรำยได้รวม โดยบริษัทฯ คิดค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือ
ขำยหลักทรัพย์เป็นอัตรำร้อยละจำกปริมำณกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ ซ่ึงอัตรำค่ำนำยหน้ำเป็นอัตรำที่ต่อรองอย่ำงเสรี และมี
โครงสร้ำงอัตรำเป็นแบบขัน้บันได และรำยได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์เป็นอัตรำคงที่ โดยมีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ย
ตำมสภำวะตลำดและกำรแข่งขัน เนื่องจำกขนำดและปริมำณของรำยกำรและจ�ำนวนลูกค้ำมีจ�ำนวนมำกและอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำข้ึนอยู่กับหลำยปัจจัย อีกทัง้กำรบันทึกรับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์อำศัย กำรประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเป็นหลัก ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรตรวจสอบว่ำรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วย
มูลค่ำที่ถูกต้องตำมที่เกิดขึ้นจริง

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกรับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำร
ซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ กำรควบคุมภำยในระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศท่ีเกี่ยว
เนื่องกับกำรค�ำนวณรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์และสุ่ม
ทดสอบอัตรำค่ำนำยหน้ำ อัตรำดอกเบี้ย กำรค�ำนวณและกำรบันทึกรำยกำรบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วิเครำะห์เปรียบ
เทียบข้อมูลบัญชีรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบรำยกำร
ปรับปรุงบัญชีที่ส�ำคัญที่ท�ำผ่ำนใบส�ำคัญทั่วไป 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 4.8 บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจำรณำจำกสถำนะ
ของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมเสี่ยงในกำรเรียกช�ำระ และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค�้ำประกัน ทั้งนี้ในกำรท�ำธุรกรรมซ้ือขำย
หลักทรัพย์และกำรให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบำยให้ลูกค้ำวำงหลักประกัน โดยมูลค่ำของหลักประกันที่วำงขึ้น
อยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของกำรท�ำธุรกรรม เป็นต้น กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำมีควำมส�ำคัญ เนื่องจำกบริษัทฯมีลูกหนี้จ�ำนวนมำกรำยและมียอดคงค้ำง
เป็นจ�ำนวนเงินที่ เป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วง
หน้ำมีจ�ำนวน 3,925 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 66 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีเกี่ยวข้องกับลูกหน้ีดังกล่ำว
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดย

• ประเมนิและสุม่ทดสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบรษัิทฯที่เก่ียวขอ้งกบัสถำนะคงค้ำงของลกูหนี ้กำรค�ำนวณ
มูลค่ำหลักประกัน กำรค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและกำรบันทึกบัญชีค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวมถึง
ประเมินวิธีกำรพิจำรณำและค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบำยของบริษัทฯกับ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงำนก�ำกับและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในในระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศท่ีเกี่ยวเน่ือง
กับกำรค�ำนวณมูลค่ำหลักประกันและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมหลักประกัน 

• ตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยกำรสุ่มทดสอบ
ข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สถำนะคงค้ำงของลูกหนี้ มูลค่ำหลักประกัน กำรรับ
ช�ำระเงินภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำรจัดช้ันและกำรค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนัน้) ซ่ึงคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำมเช่ือมั่น
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมีควำม
ขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่น
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

 เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลท่ีขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลทรำบเพ่ือให้มีกำรด�ำเนินกำร
แก้ไขที่ เหมำะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำ งบกำรเงินท่ี
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองที่ เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว  และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่

ด�ำเนินงำนต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่อง
อีกต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                      
กลุ่มบริษัท



รายงานประจำ ปี 256028

 เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น�ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดย
รวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธี
กำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์

รำยได้หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อ
ซ้ือหลักทรัพย์จ�ำนวนรวม 1,250 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 75 ของรำยได้รวม โดยบริษัทฯ คิดค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือ
ขำยหลักทรัพย์เป็นอัตรำร้อยละจำกปริมำณกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ ซ่ึงอัตรำค่ำนำยหน้ำเป็นอัตรำที่ต่อรองอย่ำงเสรี และมี
โครงสร้ำงอัตรำเป็นแบบขัน้บันได และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์เป็นอัตรำคงท่ี โดยมีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ย
ตำมสภำวะตลำดและกำรแข่งขัน เน่ืองจำกขนำดและปริมำณของรำยกำรและจ�ำนวนลูกค้ำมีจ�ำนวนมำกและอัตรำค่ำนำย
หน้ำที่คิดกับลูกค้ำขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย อีกทัง้กำรบันทึกรับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์อำศัย กำรประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเป็นหลัก ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรตรวจสอบว่ำรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วย
มูลค่ำที่ถูกต้องตำมที่เกิดข้ึนจริง

ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกรับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำร
ซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์ กำรควบคุมภำยในระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่เกี่ยว
เนื่องกับกำรค�ำนวณรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์และสุ่ม
ทดสอบอัตรำค่ำนำยหน้ำ อัตรำดอกเบี้ย กำรค�ำนวณและกำรบันทึกรำยกำรบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วิเครำะห์เปรียบ
เทียบข้อมูลบัญชีรำยได้ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบรำยกำร
ปรับปรุงบัญชีท่ีส�ำคัญที่ท�ำผ่ำนใบส�ำคัญท่ัวไป 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 4.8 บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจำรณำจำกสถำนะ
ของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมเสี่ยงในกำรเรียกช�ำระ และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค�้ำประกัน ทั้งนี้ในกำรท�ำธุรกรรมซ้ือขำย
หลักทรัพย์และกำรให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบำยให้ลูกค้ำวำงหลักประกัน โดยมูลค่ำของหลักประกันที่วำงขึ้น
อยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของกำรท�ำธุรกรรม เป็นต้น กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำมีควำมส�ำคัญ เนื่องจำกบริษัทฯมีลูกหน้ีจ�ำนวนมำกรำยและมียอดคงค้ำง
เป็นจ�ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน (ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วง
หน้ำมีจ�ำนวน 3,925 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 66 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญ
กับกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่ำว
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย

• ประเมนิและสุม่ทดสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯที่เก่ียวขอ้งกบัสถำนะคงคำ้งของลกูหนี ้กำรค�ำนวณ
มูลค่ำหลักประกัน กำรค�ำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและกำรบันทึกบัญชีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึง
ประเมินวิธีกำรพิจำรณำและค�ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบำยของบริษัทฯกับ
หลักเกณฑ์ของหน่วยงำนก�ำกับและสุ่มทดสอบกำรควบคุมภำยในในระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่อง
กับกำรค�ำนวณมูลค่ำหลักประกันและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมหลักประกัน 

• ตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน โดยกำรสุ่มทดสอบ
ข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ สถำนะคงค้ำงของลูกหน้ี มูลค่ำหลักประกัน กำรรับ
ช�ำระเงินภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำรจัดช้ันและกำรค�ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบ
กำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนัน้) ซ่ึงคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำมเช่ือมั่น
ในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมีควำม
ขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่น
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ 

 เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปีของกลุ่มบริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลทรำบเพ่ือให้มีกำรด�ำเนินกำร
แก้ไขที่ เหมำะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพ่ือให้สำมำรถจัดท�ำ งบกำรเงินที่

ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง 
กำรเปิดเผยเร่ืองที่ เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว  และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่

ด�ำเนินงำนต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่อง
อีกต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                      
กลุ่มบริษัท



รายงานประจำ ปี 256030

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำด
กำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปน้ีด้วย

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงท่ีอำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน                   
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กวำ่ควำมเสี่ยงที่เกดิจำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทจุรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรู้รว่มคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตำมข้อเท็จจริง หรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน

• ท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท�ำ

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร      
และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคัญที่ เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำน
ต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำ                    
กำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำข้ึนอยู่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ืองได้

• ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่ เกิดข้ึนโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
ก�ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 31

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่

ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณที่ เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำ
มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเร่ืองทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ  ที่มีนัยส�ำคัญท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์
ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผู้มี ส่วนได้เสียสำธำรณะจะ
ได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้

รัตนำ จำละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภำพันธ์ 2561
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของ
ผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ
ส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำด
กำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปน้ีด้วย

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน                   
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูง
กวำ่ควำมเสี่ยงที่เกดิจำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทจุรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรู้รว่มคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริง หรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน

• ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหำรจัดท�ำ

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเน่ืองของผู้บริหำร      
และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทในกำรด�ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำ                    
กำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่ เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องได้

• ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่ เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
ก�ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียง
ผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่

ได้วำงแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส�ำคัญท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็นอิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำ
มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเร่ืองทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ  ที่มีนัยส�ำคัญท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ไว้ใน
รำยงำนของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์
ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผู้มี ส่วนได้เสียสำธำรณะจะ
ได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับน้ี

รัตนำ จำละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภำพันธ์ 2561
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รายงานประจำ ปี 256040

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด ตำมกฎหมำยไทย 
และมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ บริษัท ฟินันซ่ำ จ�ำกัด (มหำชน) และธนำคำร
ไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ซ่ึงถือหุ้นบริษัทฯในอัตรำร้อยละ 29.29 และร้อยละ 22.29 ของทุนท่ีออกและช�ำระ
แล้วของบริษัทฯ บริษัทฯมีท่ีอยู่ตำมที่จดทะเบียนและส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 999/9 อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท 
เซน็ทรัลเวิลด์ ช้ัน 18 และ 25 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

1. กำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์

2. กำรค้ำหลักทรัพย์

3. กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน

4. กำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์

5. กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

6. กำรเป็นตัวแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ

7. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสำขำทั้งสิ้นจ�ำนวน 31 สำขำ และ 34 สำขำ ตำมล�ำดับ 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 
และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2559 เรื่อง แบบงบกำรเงินส�ำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 
2 มิถุนำยน 2559

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
มำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่ำ  “บริษัทย่อย”) 
ดังต่อไปนี้

(ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

(ค) บริษัทฯน�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�ำนำจในกำร
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

(ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำก            
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว 

(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของเจ้ำของในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม

(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซ่ึงจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำน ก�ำไรหรือขำดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย
รำยเดือน ทั้งนี้ ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรับรู้ในรำยกำร “ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน

2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ จัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำตำมวิธี
รำคำทุน

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตัง้ขึ้น             
ในประเทศ

31 ธันวำคม 
2560

31 ธันวำคม 
2559

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกัด 

ที่ปรึกษำกำรลงทุน ไทย
(ร้อยละ)
96.25

(ร้อยละ)
96.25
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด ตำมกฎหมำยไทย 
และมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ บริษัท ฟินันซ่ำ จ�ำกัด (มหำชน) และธนำคำร
ไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ซ่ึงถือหุ้นบริษัทฯในอัตรำร้อยละ 29.29 และร้อยละ 22.29 ของทุนที่ออกและช�ำระ
แล้วของบริษัทฯ บริษัทฯมีท่ีอยู่ตำมที่จดทะเบียนและส�ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท 
เซน็ทรัลเวิลด์ ช้ัน 18 และ 25 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจดังนี้

1. กำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์

2. กำรค้ำหลักทรัพย์

3. กำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุน

4. กำรจัดจ�ำหน่ำยหลักทรัพย์

5. กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน

6. กำรเป็นตัวแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ

7. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสำขำทั้งสิ้นจ�ำนวน 31 สำขำ และ 34 สำขำ ตำมล�ำดับ 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 
และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี สธ. 22/2559 เรื่อง แบบงบกำรเงินส�ำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 
2 มิถุนำยน 2559

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
มำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยน้ี

งบกำรเงินน้ีได้จัดท�ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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2.2 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ  “บริษัทย่อย”) 
ดังต่อไปนี้

(ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

(ค) บริษัทฯน�ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ�ำนำจในกำร
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

(ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีท่ีส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจำก            
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว 

(ฉ) ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�ำนำจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของเจ้ำของในงบ
แสดงฐำนะกำรเงินรวม

(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซ่ึงจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำน ก�ำไรหรือขำดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย
รำยเดือน ทั้งนี้ ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรับรู้ในรำยกำร “ผลต่ำงของอัตรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน

2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ จัดท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำตำมวิธี
รำคำทุน

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตัง้ขึ้น             
ในประเทศ

31 ธันวำคม 
2560

31 ธันวำคม 
2559

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ำกัด 

ที่ปรึกษำกำรลงทุน ไทย
(ร้อยละ)
96.25

(ร้อยละ)
96.25
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ กำรตีควำมและกำร
ให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
นี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและ บริษัทย่อย

ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวไดร้ับกำรปรบัปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใหม้ีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเม่ือน�ำมำถือปฏิบัติ
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4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้

(ก) รำยได้ค่ำนำยหน้ำ

 รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำรับรู้เป็นรำยได้ ณ วันท่ีที่เกิดรำยกำร

(ข) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เป็นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน โดยบริษัทฯและบริษัท
ย่อยวัดควำมส�ำเร็จของงำนที่ท�ำเสร็จจำกอัตรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับบริกำรทั้ง
สิ้นที่ต้องให้บริกำร ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยได้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนท่ีจะเรียก
เก็บเงินได้

(ค) รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์

 ดอกเบ้ียถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีควำมไม่แน่นอนใน
กำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบ้ีย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบ้ียดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง

กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบ้ีย

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต�่ำกว่ำมูลหนี้

(2) ลกูหนีผ้อ่นช�ำระรำยที่มงีวดกำรช�ำระเงนิไมเ่กนิสำมเดอืน ซ่ึงคำ้งช�ำระเงนิตน้หรอืดอกเบีย้ตัง้แตส่ำมเดอืน
ขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็น
ไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช�ำระหนี้ทั้งหมด

(4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำ

(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้ำงช�ำระดอกเบ้ียตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป

เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 

(ง) ก�ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันท่ีที่ เกิดรำยกำร

 ดอกเบ้ียและเงินปันผล

 ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจำกเงินลงทุนถือ
เป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทท่ีมีวันครบก�ำหนดไม่เกิน 3 
เดือนนับจำกวันที่ได้มำ รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบก�ำหนดภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่

ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน                 
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทำงบัญชีฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับ
ใช้ส�ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ กำรตีควำมและกำร
ให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
น้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและ บริษัทย่อย

ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับในอนำคต

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวไดร้ับกำรปรบัปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อใหม้ีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินเม่ือน�ำมำถือปฏิบัติ

 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหาชน) 43

4. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
4.1 การรับรู้รายได้

(ก) รำยได้ค่ำนำยหน้ำ

 รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำรับรู้เป็นรำยได้ ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร

(ข) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เป็นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส�ำเร็จของงำน โดยบริษัทฯและบริษัท
ย่อยวัดควำมส�ำเร็จของงำนที่ท�ำเสร็จจำกอัตรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับบริกำรทั้ง
สิ้นที่ต้องให้บริกำร ทั้งน้ี บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยได้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะเรียก
เก็บเงินได้

(ค) รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์

 ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนท่ีแท้จริง เว้นแต่มีควำมไม่แน่นอนใน
กำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง

กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต�่ำกว่ำมูลหนี้

(2) ลกูหนีผ้อ่นช�ำระรำยที่มงีวดกำรช�ำระเงินไมเ่กินสำมเดือน ซ่ึงคำ้งช�ำระเงินต้นหรอืดอกเบีย้ต้ังแต่สำมเดอืน
ขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็น
ไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช�ำระหน้ีทั้งหมด

(4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำ

(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้ำงช�ำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนข้ึนไป

เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 

(ง) ก�ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันท่ีที่ เกิดรำยกำร

 ดอกเบี้ยและเงินปันผล

 ดอกเบ้ียถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจำกเงินลงทุนถือ
เป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทท่ีมีวันครบก�ำหนดไม่เกิน 3 
เดือนนับจำกวันที่ได้มำ รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและต๋ัวเงินท่ีมีวันครบก�ำหนดภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่

ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้
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4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯเพ่ือกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์บัญชีเงินสด กำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ในระบบ
เครดิตบำลำนซ์และกำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯเพ่ือประโยชน์ของกำร
ควบคุมภำยใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้
สิน โดยจะแสดงเฉพำะที่ เป็นของบริษัทฯเท่ำนั้น

4.5 ลูกหนี้/เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้/เจ้ำหน้ีส�ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชีที่ เกิดจำก
กำรช�ำระรำคำซ้ือขำยหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ รวมถึงเงินท่ีได้น�ำไปวำงเป็นประกันกับส�ำนักหักบัญชี
ในกำรท�ำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศท่ีเกิดจำกกำรช�ำระรำคำ
ซ้ือขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ

4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซ้ือ
ขำยล่วงหน้ำบวกด้วยดอกเบี้ยค้ำงรับ และหักด้วยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ ซ้ือขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์โดย
ใช้หลักทรัพย์ที่ ซ้ือนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน 
อันได้แก่ เงินท่ีน�ำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้อื่น (เช่น ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถ
ช�ำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่ำงด�ำเนินคดี ประนอมหน้ี หรือผ่อนช�ำระ 
เป็นต้น)

4.7 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภำระท่ีต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซ่ึงได้น�ำไปขำยหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้
หุ้นยืม โดยค�ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสุด ณ วันสิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำนของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจำกนี้ บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซ่ึงน�ำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้
ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เงินสดที่น�ำไปวำงเป็นหลักประกันหรือรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชี 
“ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” หรือ “เจ้ำหน้ีทรัพย์สินวำงประกัน” และบันทึกค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลัก
ทรัพย์ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ

4.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหนี้แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเรียก
ช�ำระและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค�้ำประกันและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/
หรือมีโอกำสที่ได้รับช�ำระคืนไม่ครบ ท้ังนี้บริษัทฯถือพ้ืนฐำนกำรจัดช้ันหน้ีและกำรตัง้ส�ำรองตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนด
โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีรำยละเอียดดังน้ี

(ก) มูลหนี้จัดช้ันสูญ หมำยถึง

(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับกำรช�ำระหน้ีและบริษัทฯได้ด�ำเนินกำร
จ�ำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหน้ีตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว

(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯได้ท�ำสัญญำปลดหน้ีให้
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(ข) มูลหนี้จัดช้ันสงสัย หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่ เข้ำลักษณะดังนี้

(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต�่ำกว่ำมูลหนี้

(2) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซ่ึงค้ำงช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สำม
เดือนขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็น
ไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช�ำระหนี้ทั้งหมด

(ค) มูลหนี้จัดช้ันต�่ ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง มูลหนี้ เฉพำะส่วนไม่เกินกว่ำมูลค่ำหลักประกันของลูกหน้ีท่ี 
เข้ำลักษณะตำม (ข)

โดยบริษัทฯตัดจ�ำหน่ำยลูกหนี้จัดช้ันสูญออกจำกบัญชีทันทีที่พบรำยกำรและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เต็มจ�ำนวน
ของมูลหนี้จัดช้ันสงสัย ซ่ึงเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)

4.9 เงินลงทุน

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(ข) เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน หมำยถึง เงินฝำกประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ำยคืนเกินกว่ำ 3 เดือนนับจำก
วันที่ได้มำ หรือเงินฝำกประจ�ำที่มีวันครบก�ำหนดภำยใน 3 เดือน แต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม
หรือมีข้อก�ำหนดในกำรเบิกใช้

(ค)  เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำกำร
สุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วย
ลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

บริษัทฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษัทฯจะปรับมูลค่ำของเงิน
ลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี
และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้ำของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน

บริษัทฯบันทึกรำยกำรซ้ือขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วันท่ีเกิดรำยกำร (Trade date) และเมื่อมีกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน 
ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ
ก�ำไรหรือขำดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน 
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4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า

บริษัทฯบันทึกเงินท่ีลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯเพ่ือกำรซ้ือขำยหลักทรัพย์บัญชีเงินสด กำรซ้ือขำยหลักทรัพย์ในระบบ
เครดิตบำลำนซ์และกำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเป็นสินทรัพย์และหน้ีสินของบริษัทฯเพื่อประโยชน์ของกำร
ควบคุมภำยใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้
สิน โดยจะแสดงเฉพำะที่ เป็นของบริษัทฯเท่ำนั้น

4.5 ลูกหนี้/เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส�ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ี/เจ้ำหน้ีส�ำนักหักบัญชีที่ เกิดจำก
กำรช�ำระรำคำซ้ือขำยหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ รวมถึงเงินท่ีได้น�ำไปวำงเป็นประกันกับส�ำนักหักบัญชี
ในกำรท�ำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศท่ีเกิดจำกกำรช�ำระรำคำ
ซ้ือขำยหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ

4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซ้ือ
ขำยล่วงหน้ำบวกด้วยดอกเบี้ยค้ำงรับ และหักด้วยค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ ซ้ือขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์โดย
ใช้หลักทรัพย์ที่ ซ้ือนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน 
อันได้แก่ เงินที่น�ำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้อื่น (เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถ
ช�ำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่ำงด�ำเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนช�ำระ 
เป็นต้น)

4.7 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภำระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซ่ึงได้น�ำไปขำยหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ ณ วันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้
หุ้นยืม โดยค�ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสุด ณ วันสิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำนของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจำกน้ี บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซ่ึงน�ำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้
ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เงินสดที่น�ำไปวำงเป็นหลักประกันหรือรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชี 
“ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” หรือ “เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” และบันทึกค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลัก
ทรัพย์ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ

4.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหน้ีแต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเรียก
ช�ำระและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค�้ำประกันและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/
หรือมีโอกำสที่ได้รับช�ำระคืนไม่ครบ ท้ังน้ีบริษัทฯถือพ้ืนฐำนกำรจัดช้ันหนี้และกำรตัง้ส�ำรองตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีรำยละเอียดดังนี้

(ก) มูลหน้ีจัดช้ันสูญ หมำยถึง

(1) มูลหน้ีของลูกหน้ีท่ีได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับกำรช�ำระหนี้และบริษัทฯได้ด�ำเนินกำร
จ�ำหน่ำยหน้ีสูญจำกบัญชีลูกหน้ีตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว

(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯได้ท�ำสัญญำปลดหน้ีให้
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(ข) มูลหนี้จัดช้ันสงสัย หมำยถึง มูลหน้ีเฉพำะส่วนท่ีสูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหน้ีท่ีเข้ำลักษณะดังนี้

(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินท่ีมีปัญหำและลูกหนี้อ่ืนที่มีหลักประกันต�่ำกว่ำมูลหนี้

(2) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซ่ึงค้ำงช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สำม
เดือนขึ้นไป

(3) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรำยที่มีงวดกำรช�ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็น
ไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช�ำระหน้ีทั้งหมด

(ค) มูลหน้ีจัดช้ันต�่ ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง มูลหนี้ เฉพำะส่วนไม่เกินกว่ำมูลค่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่ 
เข้ำลักษณะตำม (ข)

โดยบริษัทฯตัดจ�ำหน่ำยลูกหนี้จัดช้ันสูญออกจำกบัญชีทันทีท่ีพบรำยกำรและตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เต็มจ�ำนวน
ของมูลหน้ีจัดช้ันสงสัย ซ่ึงเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)

4.9 เงินลงทุน

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(ข) เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน หมำยถึง เงินฝำกประจ�ำท่ีมีก�ำหนดจ่ำยคืนเกินกว่ำ 3 เดือนนับจำก
วันที่ได้มำ หรือเงินฝำกประจ�ำที่มีวันครบก�ำหนดภำยใน 3 เดือน แต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม
หรือมีข้อก�ำหนดในกำรเบิกใช้

(ค)  เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไปซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำกำร
สุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนที่ค�ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วย
ลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

บริษัทฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษัทฯจะปรับมูลค่ำของเงิน
ลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี
และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้ำของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน

บริษัทฯบันทึกรำยกำรซ้ือขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วันท่ีเกิดรำยกำร (Trade date) และเมื่อมีกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน 
ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ
ก�ำไรหรือขำดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน 
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4.10 เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรรับรู้เริ่มแรกด้วยจ�ำนวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงำน เงินให้กู้
ยืมวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในงบ
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำที่ให้กู้ยืม

4.11  เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

(ก) งบกำรเงินรวม

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย

(ข) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

4.12 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

อุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

คำ่เสื่อมรำคำของอุปกรณค์�ำนวณจำกรำคำทนุของอุปกรณโ์ดยใช้วธิเีสน้ตรงตำมอำยุกำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณ
ดังนี้

อุปกรณ์ส�ำนักงำน     5 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง     5 ปี

ยำนพำหนะ      5 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง

ค่ำเสื่อมรำคำแสดงรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

บริษัทฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

บริษัทฯตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำร
ด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุก
สิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดของบริษัทฯค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์ 
โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปน้ี

ค่ำธรรมเนียมสมำชิกตลำดอนุพันธ์    10 ปี

ค่ำซ้ือส่วนงำนนำยหน้ำลูกค้ำรำยย่อย   2 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์     5 - 15 ปี 

สิทธิในกำรใช้ระบบ      5 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำ
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4.14 ภาษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษี ของรัฐ โดย
ค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่

มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จ�ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท�ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีที่ เกิดขึ้นเก่ียวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ 

4.16 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำมำต่อมำเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน
เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม

4.17 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯจำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้ำหนี้ลูกค้ำที่ ซ้ือขำยหลักทรัพย์ด้วย
เงินสด ภำระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ต และภำระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อ
เป็นกำรประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

4.18 ตราสารหนี้ท่ีออก

ตรำสำรหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำตรำสำรหนี้ที่ออกวัดมูลค่ำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำย
คืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม
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4.10 เงินให้กู้ยืม

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรรับรู้เริ่มแรกด้วยจ�ำนวนเงินท่ีบริษัทฯมอบให้แก่พนักงำน เงินให้กู้
ยืมวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนท่ีได้รับจะรับรู้ในงบ
ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำที่ให้กู้ยืม

4.11  เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

(ก) งบกำรเงินรวม

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย

(ข) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

4.12 อุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา

อุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

คำ่เสื่อมรำคำของอุปกรณค์�ำนวณจำกรำคำทนุของอุปกรณโ์ดยใช้วธิเีสน้ตรงตำมอำยุกำรใหป้ระโยชนโ์ดยประมำณ
ดังนี้

อุปกรณ์ส�ำนักงำน     5 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง     5 ปี

ยำนพำหนะ      5 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง

ค่ำเสื่อมรำคำแสดงรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

บริษัทฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

บริษัทฯตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำร
ด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุก
สิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดของบริษัทฯค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์ 
โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้

ค่ำธรรมเนียมสมำชิกตลำดอนุพันธ์    10 ปี

ค่ำซ้ือส่วนงำนนำยหน้ำลูกค้ำรำยย่อย   2 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์     5 - 15 ปี 

สิทธิในกำรใช้ระบบ      5 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำ
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4.14 ภาษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษี ของรัฐ โดย
ค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่ เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่

มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จ�ำนวนเท่ำที่ มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท�ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีที่ เกิดขึ้นเก่ียวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หำกมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ 

4.16 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีได้รับ ในเวลำมำต่อมำเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทน
เมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม

4.17 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯจำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้ำหนี้ลูกค้ำที่ ซ้ือขำยหลักทรัพย์ด้วย
เงินสด ภำระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ต และภำระท่ีต้องส่งคืนทรัพย์สินท่ีบริษัทฯถือไว้เพื่อ
เป็นกำรประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

4.18 ตราสารหนี้ที่ออก

ตรำสำรหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำตรำสำรหนี้ที่ออกวัดมูลค่ำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำย
คืนเพื่อช�ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม
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4.19 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ไดเ้กดิขึน้แลว้มคีวำมเป็นไปได้คอ่นขำ้งแนน่อนที่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะสญูเสยีทรพัยำกรที่มปีระโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิ
ไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันดังกล่ำว และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ

4.20 ผลประโยชน์พนักงาน

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิด
รำยกำร 

(ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน

โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่ เกิดรำยกำร

โครงการผลประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยพนักงำนเน่ืองจำกเกษียณอำยุดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย 

 ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร ซ่ึงค�ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของก�ำไรสะสม

4.21 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ท่ีเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระ
ผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึกในส่วนของ
ก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุ
กำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่ เช่ำหรืออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่อย่ำงใดจะต�่ำกว่ำ

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
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4.22 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ
และบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่ มีสิทธิ               
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหำรส�ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยตลอดทัง้สมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

4.23 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำนของ
แต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หนี้สินที่ เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนที่ เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

4.24 ตราสารอนุพันธ์

(ก) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

 บริษัทฯรับรู้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ ณ วันเร่ิมแรกและจะ
รับรู้ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในภำยหลังในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมค�ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดท้ำยของใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของปี

(ข) ฟิวเจอร์ส

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกฟิวเจอร์สเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงินและจะรับรู้ก�ำไรขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์สในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมของฟิว
เจอร์สที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซ้ือ/ขำยสุดท้ำยของฟิวเจอร์สนั้นของบริษัท
ตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของปี

(ค) สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิน และจะรับรู้
ก�ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำ
ยุติธรรมค�ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของอัตรำซ้ือและอัตรำขำยตำมระยะเวลำที่ เหลือจนกว่ำจะครบก�ำหนดของ
แต่ละสัญญำ
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4.19 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต
ไดเ้กดิขึน้แลว้มคีวำมเป็นไปได้คอ่นขำ้งแนน่อนที่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะสญูเสยีทรพัยำกรที่มปีระโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิ
ไปเพ่ือปลดเปลื้องภำระผูกพันดังกล่ำว และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ

4.20 ผลประโยชน์พนักงาน

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิด
รำยกำร 

(ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน

โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร

โครงการผลประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยพนักงำนเน่ืองจำกเกษียณอำยุดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค�ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย 

 ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร ซ่ึงค�ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของก�ำไรสะสม

4.21 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ�ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ภำระ
ผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึกในส่วนของ
ก�ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุ
กำรใช้งำนของสินทรัพย์ท่ีเช่ำหรืออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่อย่ำงใดจะต�่ำกว่ำ

สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
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4.22 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ
และบริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย

นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่ มีสิทธิ               
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหำรส�ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยตลอดทัง้สมำชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจควบคุม
หรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

4.23 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนินงำนของ
แต่ละกิจกำรนั้น

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หนี้สินที่ เป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน

ก�ำไรและขำดทุนที่ เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

4.24 ตราสารอนุพันธ์

(ก) ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

 บริษัทฯรับรู้ใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นหน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ ณ วันเริ่มแรกและจะ
รับรู้ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในภำยหลังในส่วน
ของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมค�ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดท้ำยของใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ส้ินวันท�ำกำรสุดท้ำยของปี

(ข) ฟิวเจอร์ส

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกฟิวเจอร์สเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงินและจะรับรู้ก�ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์สในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมของฟิว
เจอร์สที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดค�ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซ้ือ/ขำยสุดท้ำยของฟิวเจอร์สน้ันของบริษัท
ตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันท�ำกำรสุดท้ำยของปี

(ค) สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิน และจะรับรู้
ก�ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำ
ยุติธรรมค�ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของอัตรำซ้ือและอัตรำขำยตำมระยะเวลำที่ เหลือจนกว่ำจะครบก�ำหนดของ
แต่ละสัญญำ
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4.25 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพ่ือโอนหนี้
สินให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซ้ือและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วัน
ที่วัดมูลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นใน
กรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือ
ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่

เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัด
มูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด 

ล�ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงินแบ่งออก
เป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับช้ัน
ของมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจ�ำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวน
ที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังน้ี

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหน้ีสิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดย
ใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน

5.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในแบบจ�ำลองได้มำ
จำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีใช้ในกำรค�ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำ
ยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล�ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม

5.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้
จำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตท่ีอำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ก.ล.ต. 
ประกอบกับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหนี้นั้นมีปัญหำในกำรจ่ำยช�ำระคืน 
โดยใช้กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของหลักทรัพย์ท่ีใช้ค�้ำ
ประกัน 
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5.4 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตัง้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว
ได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงินลงทุนดัง
กล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร

5.5 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี  กำรเปล่ียนแปลง
เกิดขึ้น

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็น
ต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน ณ วันที่ ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ                  
ในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือหน่วย
ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแส
เงินสดนั้น ๆ

5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกแตกต่ำงช่ัวครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัท
ย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำด
ว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

5.8 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรลำออก
ของพนักงำน เป็นต้น

5.9 สัญญาเช่า 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับ
โอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่ เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

5.10 คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรได้ใช้             
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมเช่ือมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำย
เกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินในส่วนนั้น
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4.25 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้
สินให้ผู้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซ้ือและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วัน
ที่วัดมูลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นใน
กรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือ
ขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่

เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ที่ เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัด
มูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด 

ล�ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออก
เป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลท่ีน�ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล�ำดับช้ัน
ของมูลค่ำยุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดข้ึนประจ�ำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวน
ที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหน้ีสิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดย
ใช้ดุลยพินิจบนพ้ืนฐำนของข้อมูลท่ีดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน

5.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�ำลองได้มำ
จำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรค�ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำ
ยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล�ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม

5.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า

ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้
จำกควำมเส่ียงด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ ก.ล.ต. 
ประกอบกับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหนี้นั้นมีปัญหำในกำรจ่ำยช�ำระคืน 
โดยใช้กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของหลักทรัพย์ท่ีใช้ค�้ำ
ประกัน 
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5.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตัง้ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนเม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว
ได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงินลงทุนดัง
กล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส�ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร

5.5 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี  กำรเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็น
ต้องใช้ดุลยพินิจที่ เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์นั้น

 5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มี ตัวตน ณ วันที่ ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ                  
ในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือหน่วย
ของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค�ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแส
เงินสดนั้น ๆ

5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงช่ัวครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกแตกต่ำงช่ัวครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัท
ย่อยควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำด
ว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

5.8 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซ่ึงต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรลำออก
ของพนักงำน เป็นต้น

5.9 สัญญาเช่า 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับ
โอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ท่ีเช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

5.10 คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรได้ใช้             
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีท่ีฝ่ำยบริหำรมีควำมเช่ือมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำย
เกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ได้บันทึกประมำณกำรหน้ีสินในส่วนนั้น
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม  

2560 

31 ธันวาคม  

2559 

31 ธันวาคม  

2560 

31 ธันวาคม  

2559 

เงินสด เงินฝากระยะสั �นและตั�วเงินระยะสั �น             

ที�มีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที�ได้มา 903,573,104 1,499,593,472 877,513,708 1,484,561,292 

หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (763,050,275) (793,678,869) (763,050,275) (793,678,869) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  140,522,829 705,914,603 114,463,433 690,882,423 

ข้อมูลเพิ�มเติมประกอบกระแสเงินสด 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 

ธันวาคม   

สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 

ธันวาคม   

 2560 2559 2560 2559 

รายการที�มิใช่เงินสด:     

ซื�ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดย                

 ยังมิได้ช� าระเงิน 97,487,566 395,907 97,487,566 395,907 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับประมาณ

การหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 2,637,866 - 2,016,552 - 

7.  ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559  

ลูกหนี�สํานักหกับัญชี 182,582,910 291,789,297 

ลูกหนี�บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ 124,124,090 39,383,028 

ลูกหนี�บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ 200,000 - 

หัก: ลูกหนี�สํานักหักบัญชีในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (39,777,166) (39,189,157) 

หัก: ลูกหนี�บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (117,405,441) (28,963,150) 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 149,724,393 263,020,018 
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8. ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559  

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย ์   

ลูกหนี�ซื�อหลักทรัพย์ดว้ยเงนิสด 2,630,767,216 3,068,977,356 

เงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลกัทรัพย ์ 1,266,588,460 1,342,841,478 

ลูกหนี�ทรัพยส์ินวางประกัน 9,557,050 15,624,093 

ลูกหนี�ธุรกรรมยืมและใหย้ืมหลกัทรัพย์ 9,586,850 16,182,700 

ลูกหนี�อื�น 70,138,341 70,416,493 

รวมลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,986,637,917 4,514,042,120 

บวก: ดอกเบี�ยค้างรับ 6,563,504 7,299,043 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (69,549,426) (69,849,426) 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์  3,923,651,995 4,451,491,737 

ลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า   

ลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 1,455,305 1,293,596 

ลูกหนี�อื�น 5,960,196 - 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (5,960,196) - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  3,925,107,300 4,452,785,333 

8.1 ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าที�ระงับการรับรู้รายได้ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า (รวม

ดอกเบี�ยค้างรับ) ที�ระงับการรับรู้รายได้เป�นจํานวน 76 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งบริษัทฯได้ตั �งค่า

เผื�อหนี�สงสัยจะสูญแล้วจํานวน 76 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลําดับ 
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8. ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559  

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย ์   

ลูกหนี�ซื�อหลักทรัพย์ดว้ยเงนิสด 2,630,767,216 3,068,977,356 

เงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลกัทรัพย ์ 1,266,588,460 1,342,841,478 

ลูกหนี�ทรัพยส์ินวางประกัน 9,557,050 15,624,093 

ลูกหนี�ธุรกรรมยืมและใหย้ืมหลกัทรัพย์ 9,586,850 16,182,700 

ลูกหนี�อื�น 70,138,341 70,416,493 

รวมลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 3,986,637,917 4,514,042,120 

บวก: ดอกเบี�ยค้างรับ 6,563,504 7,299,043 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (69,549,426) (69,849,426) 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์  3,923,651,995 4,451,491,737 

ลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า   

ลูกหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 1,455,305 1,293,596 

ลูกหนี�อื�น 5,960,196 - 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (5,960,196) - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  3,925,107,300 4,452,785,333 

8.1 ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าที�ระงับการรับรู้รายได้ 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า (รวม

ดอกเบี�ยค้างรับ) ที�ระงับการรับรู้รายได้เป�นจํานวน 76 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ�งบริษัทฯได้ตั �งค่า

เผื�อหนี�สงสัยจะสูญแล้วจํานวน 76 ล้านบาท และ 70 ล้านบาท ตามลําดับ 
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8.2 ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าจําแนกตามการจัดชั �น 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯได้จําแนกลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้าตาม

ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื�องการจัดทําบัญชีเกี�ยวกับลูกหนี�ด้อยคุณภาพ

ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ�งลูกหนี�จัดชั �นสรุปได้ดังนี� 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

  ค่าเผื�อหนี� มูลค่าลูกหนี�สุทธ ิ  ค่าเผื�อหนี� มูลค่าลูกหนี�สุทธ ิ

  สงสัยจะสญู หลังหักค่าเผื�อ  สงสัยจะสญู หลังหักค่าเผื�อ 

 จํานวนมูลหนี� ที�ตั �งไว ้ หนี�สงสัยจะสญู จํานวนมูลหนี� ที�ตั �งไว ้ หนี�สงสัยจะสญู 

มูลหนี�จัดชั �นปกต ิ 3,925 - 3,925 4,453 - 4,453 

มูลหนี�จัดชั �นตํ�ากว่ามาตรฐาน - - - - - - 

มูลหนี�จัดชั �นสงสัย 76 (76) - 70 (70) - 

รวมลูกหนี�ธุรกจิหลักทรัพย์ 4,001 (76) 3,925 4,523 (70) 4,453 

8.3 ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

ยอดต้นปี 69,849,426 70,149,426 

หนี�สงสยัจะสูญ (โอนกลับ) 5,660,196 (300,000) 

ยอดปลายปี 75,509,622 69,849,426 

9. สินทรัพย์และหนี�สินตราสารอนุพันธ์ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน 

 สินทรัพย์ หนี�สิน ตามสัญญา 

ตราสารอนุพันธ์เพื�อค้า    

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์ - 87,284,310 2,146,315,620 

ฟิวเจอร์ส(1) - - 400,866,161 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 961,652 1,222,419 667,816,035 

รวม 961,652 88,506,729 3,214,997,816 
(1) สัญญาฟิวเจอร์สมีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั�นๆ ซึ�ง

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย”์ ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2560: มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี�สินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาฟิวเจอร์ส มีจํานวน 8 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท 

ตามลําดับ  
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน 

 สินทรัพย์ หนี�สิน ตามสัญญา 

ตราสารอนุพนัธ์เพื�อค้า    

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์  - 33,630,100 1,024,709,799 

ฟิวเจอร์ส(1) - - 173,325,548 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,537,688 2,129,193 1,292,969,193 

รวม 1,537,688 35,759,293 2,491,004,540 

(1) สัญญาฟิวเจอร์สมีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั�นๆ 

ซึ�งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 2559: มูลค่ายุตธิรรมของหนี�สินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาฟิวเจอร์ส มีจํานวน 3 ล้านบาท  

 สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั �น และมีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเป�น

เงินสดระหว่างอัตราซื�อ/อัตราขายตามที�ระบุในสัญญากับอัตราซื�อ/อัตราขายอ้างอิงกับอัตรา                ที�

ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในวันครบกําหนดอายุของสัญญา ดังนั�น ภาระผูกพันที�แท้จริงภายใต้สัญญา

ซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวเท่ากับส่วนต่างของอัตราซื�อ/อัตราขายดังกล่าว 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเป�นเงินสดระหว่างราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง              

ณ วันซื�อขายสุดท้ายกับราคาใช้สิทธ ิ

9.1 กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ ์
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

กําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 84,366,830 39,816,604 

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกดิขึ�นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 13,043,521 2,383,741 

รวม 97,410,351 42,200,345 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน 

 สินทรัพย์ หนี�สิน ตามสัญญา 

ตราสารอนุพันธ์เพื�อค้า    

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์  - 33,630,100 1,024,709,799 

ฟิวเจอร์ส(1) - - 173,325,548 

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,537,688 2,129,193 1,292,969,193 

รวม 1,537,688 35,759,293 2,491,004,540 

(1) สัญญาฟิวเจอร์สมีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั�นๆ 

ซึ�งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ�นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ 

วันที� 31 ธันวาคม 2559: มูลค่ายุตธิรรมของหนี�สินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาฟิวเจอร์ส มีจํานวน 3 ล้านบาท  

 สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั �น และมีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเป�น

เงินสดระหว่างอัตราซื�อ/อัตราขายตามที�ระบุในสัญญากับอัตราซื�อ/อัตราขายอ้างอิงกับอัตรา                ที�

ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในวันครบกําหนดอายุของสัญญา ดังนั�น ภาระผูกพันที�แท้จริงภายใต้สัญญา

ซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวเท่ากับส่วนต่างของอัตราซื�อ/อัตราขายดังกล่าว 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการช� าระราคาแบบส่วนต่างเป�นเงินสดระหว่างราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง              

ณ วันซื�อขายสุดท้ายกับราคาใช้สิทธ ิ

9.1 กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ ์
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

กําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 84,366,830 39,816,604 

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกดิขึ�นจริงจากตราสารอนุพันธ์ 13,043,521 2,383,741 

รวม 97,410,351 42,200,345 
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10. เงินลงทุน 

10.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

 ราคาทุน/                         

ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

ราคาทุน/                         

ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม 

หลักทรัพย์เพื�อค้า     

ตราสารทุน 969,998,612 970,196,714 366,724,293 365,578,003 

หน่วยลงทุน 150,000,000 151,346,155 150,000,000 150,158,027 

บวก (หัก): ค่าเผื�อการปรับมูลค่า 1,544,257  (988,263)  

หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (150,000,000)  -  

หลักทรัพย์เพื�อค้า 971,542,869  515,736,030  

เงินลงทุนที�ถือจนครบกําหนด     

เงินฝากประจํา 2,451,268,989  2,601,258,885  

หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (2,451,268,989)  (2,601,258,885)  

เงินลงทุนที�ถือจนครบกําหนด -  -  

เงินลงทุนทั�วไป     

ตราสารทุน 19,952,465  19,952,465  

หัก: ค่าเผื�อการด้อยค่า (17,952,465)  (17,110,377)  

เงินลงทุนทั�วไป 2,000,000  2,842,088  

เงินลงทุน 973,542,869  518,578,118  

10.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 

เงินลงทุนที�ถือจนครบกําหนด     

เงินฝากประจํา 2,451,268,989 - - 2,451,268,989 

หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (2,451,268,989) - - (2,451,268,989) 

รวม - - - - 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 

เงินลงทุนที�ถือจนครบกําหนด     

เงินฝากประจํา 2,601,258,885 - - 2,601,258,885 

หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (2,601,258,885) - - (2,601,258,885) 

รวม - - - - 

10.3 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

กําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นจริงจากการซื�อขายหลักทรัพย์เพื�อค้า 93,263,513 130,582,806 

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื�อค้า 2,532,520 468,050 

รวม 95,796,033 131,050,856 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

11.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี� 

 งบการเงินรวม 

     ทุนที�ออกและช� าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 

เงินลงทุนแสดงมูลค่า         

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ชื�อบริษัท 

ประเภท

ธุรกิจ 

ประเทศ              

ที�จดทะเบียน 

ประเภท

หลักทรัพย์

ที�ลงทุน สกุลเงิน 

31   

ธันวาคม

2560 

31   

ธันวาคม

2559 

31 

ธันวาคม

2560 

31 

ธันวาคม

2559 

31  

ธันวาคม

2560 

31  

ธันวาคม

2559 

     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) 

บริษัทร่วม           

SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 

กัมพูชา ตราสารทุน เรียล

กัมพูชา 

63,960,000 63,960,000 20.01 20.01 115,317 111,582 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         115,317 111,582 

การร่วมค้า           

บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ 

ไทย ออนไลน์ จํากัด 

บริษัท

หลักทรัพย์ 

ไทย ตราสารทุน บาท 802,222 722,222 20.51 45.00 110,353 248,709 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า         110,353 248,709 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า        225,670 360,291 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 

เงินลงทุนที�ถือจนครบกําหนด     

เงินฝากประจํา 2,601,258,885 - - 2,601,258,885 

หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื�อลูกค้า (2,601,258,885) - - (2,601,258,885) 

รวม - - - - 

10.3 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

กําไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ�นจริงจากการซื�อขายหลักทรัพย์เพื�อค้า 93,263,513 130,582,806 

กําไร (ขาดทุน) ที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื�อค้า 2,532,520 468,050 

รวม 95,796,033 131,050,856 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

11.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการรว่มค้า 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด

ดังต่อไปนี� 

 งบการเงินรวม 

     ทุนที�ออกและช� าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 

เงินลงทุนแสดงมูลค่า         

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ชื�อบริษัท 

ประเภท

ธุรกิจ 

ประเทศ              

ที�จดทะเบียน 

ประเภท

หลักทรัพย์

ที�ลงทุน สกุลเงิน 

31   

ธันวาคม

2560 

31   

ธันวาคม

2559 

31 

ธันวาคม

2560 

31 

ธันวาคม

2559 

31  

ธันวาคม

2560 

31  

ธันวาคม

2559 

     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) 

บริษัทร่วม           

SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 

กัมพูชา ตราสารทุน เรียล

กัมพูชา 

63,960,000 63,960,000 20.01 20.01 115,317 111,582 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         115,317 111,582 

การร่วมค้า           

บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ 

ไทย ออนไลน์ จํากัด 

บริษัท

หลักทรัพย์ 

ไทย ตราสารทุน บาท 802,222 722,222 20.51 45.00 110,353 248,709 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า         110,353 248,709 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า        225,670 360,291 

  



58            รายงานประจําป 2560 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ทุนที�ออกและช� าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 

เงินลงทุนแสดงมูลค่า         

ตามวิธีราคาทุน 

ชื�อบริษัท 

ประเภท

ธุรกิจ 

ประเทศ              

ที�จดทะเบียน 

ประเภท

หลักทรัพย์

ที�ลงทุน สกุลเงิน 

31  

ธันวาคม

2560 

31  

ธันวาคม

2559 

31 

ธันวาคม

2560 

31 

ธันวาคม

2559 

31 

ธันวาคม

2560 

31  

ธันวาคม

2559 

   

  (พันหน่วย) 

(พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) 

(พัน

บาท) 

บริษัทย่อย           

บริษัท หลักทรัพย์ที�ปรึกษา         

การลงทุน เอฟเอสเอส 

อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด  

ที�ปรึกษา     

การลงทุน 

ไทย ตราสารทุน บาท 8,000 8,000 96.25 96.25 7,700 7,700 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย         7,700 7,700 

บริษัทร่วม           

SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 

กัมพูชา ตราสารทุน เรียล

กัมพูชา 

63,960,000 63,960,000 20.01 20.01 105,462 105,462 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         105,462 105,462 

การร่วมค้า           

บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ 

ไทย ออนไลน์ จํากัด 

บริษัท

หลักทรัพย์ 

ไทย ตราสารทุน บาท 802,222 722,222 20.51 45.00 164,555 325,000 

หัก: ค่าเผื�อการด้อยค่า         (46,914) - 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า         117,641 325,000 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า        230,803 438,162 

(ก) เมื�อวันที� 31 พฤษภาคม 2560 บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด ซึ�งเป�นเงินลงทุนในการร่วมค้า 

ได้เพิ�มทุนหุ้นสามัญจํานวน 800,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป�นเงิน 80,000,000 บาท ให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิม บริษัทฯได้สละสิทธิในการซื�อหุ้นเพิ�มทุนของการร่วมค้าดังกล่าว ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

เปลี�ยนแปลงจากร้อยละ 45.00 เป�นร้อยละ 40.51 ซึ�งการสละสิทธิในการซื�อหุ้นเพิ�มทุนของการร่วมค้านี� ทําให้

เกิดผลกําไรทางบัญชีจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ที�สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีเดิม

เป�นจํานวนเงิน 9.87 ล้านบาท แสดงในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 

(ข) ต่อมาในวันที� 26 มิถุนายน 2560 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯขายเงินลงทุนในบริษัท 

หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทฯและ

คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาซื�อเงินลงทุนในวันที� 31 กรกฎาคม 2560 ตกลงจะซื�อขายหุ้นจํานวน 3,249,998 

หุ้น (คิดเป�นร้อยละ 40.51 ของหุ้นทั�งหมดของบริษัทดังกล่าว) โดยขายในรอบแรกจํานวน 1,604,444 หุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขายรวม 115 ล้านบาท รับช� าระค่าหุ้น วันที� 15 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื�อนําเงินที�ได้รับมาใช้เป�นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และสําหรับส่วนที�เหลือ บริษัทฯมีสิทธิจะขายให้แก่ผู้ซื�อ

ดังกล่าวในราคาและเงื�อนไขที�ตกลงไว้ในสัญญาภายใน 1 ปีนับจากวันที� 15 สิงหาคม 2560 เว้นแต่จะตกลง

ร่วมกันเป�นอย่างอื�นโดยทั�งสองฝ่าย  
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บริษัทฯได้รับรู้ประมาณการผลขาดทุนอันอาจจะเกิดขึ�นจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวผ่านการรับรู้ขาดทุนจาก

การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 93 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและจํานวน 0.6 ล้านบาทในงบ

การเงินรวมในไตรมาสที�สองของปีปัจจุบันและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนและรับรู้เป�นขาดทุน

จากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าเฉพาะส่วนที�ขายออกไปในไตรมาสที�สามจํานวน 46 ล้านบาท 

โดยสรุปบริษัทฯได้รับรู้ผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 46 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่า

ของ เงินลง ทุนส่วนที� เหลือ จํานวน 47 ล้ านบาท ในงบการ เงิน เฉพาะกิ จการสํ าห รับ ปีสิ�นสุ ดวัน ที�                  

31 ธันวาคม 2560 

11.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบง่กําไร (ขาดทุน) 

จาก         เงินลงทุนใน

บริษัทร่วม                    

และการร่วมค้า 

ส่วนแบง่กําไรขาดทุน 

เบ็ดเสร็จอื�นจากเงินลงทนุใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า เงินปันผลที�บริษัทฯรับใน 

 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�                    

31 ธันวาคม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�                     

31 ธันวาคม 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที�                    

31 ธันวาคม 

ชื�อบริษัท 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษัทร่วม       

SBI Royal Securities Plc. 11,568 11,951 (6,267) (13) - - 

การร่วมค้า       

บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จํากัด (33,822) (46,387) 468 - - - 

รวม (22,254) (34,436) (5,799) (13) - - 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสียโดยอาศยัข้อมูลทางการเงินที�จัดทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและการร่วม

ค้า ซึ�งยังไม่มีการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วมและการร่วมค้า อย่างไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบ

การเงินสําหรับปี 2559 ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมและการ

ร่วมค้าดังกล่าวแล้ว ซึ�งไม่มีผลแตกต่างอย่างเป�นสาระสําคัญกับข้อมูลทางการเงินที�จัดทําโดยฝ่ายบริหารของ

บริษัทร่วมและการร่วมค้าที�ใช้ในการบันทึกส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีดังกล่าว 
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การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 93 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการและจํานวน 0.6 ล้านบาทในงบ
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31 ธันวาคม 2560 

11.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับจากบริษัทรว่มและการร่วมค้า 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบง่กําไร (ขาดทุน) 
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และการร่วมค้า 

ส่วนแบง่กําไรขาดทุน 
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31 ธันวาคม 
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บริษัทร่วม       

SBI Royal Securities Plc. 11,568 11,951 (6,267) (13) - - 

การร่วมค้า       

บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จํากัด (33,822) (46,387) 468 - - - 

รวม (22,254) (34,436) (5,799) (13) - - 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสียโดยอาศยัข้อมูลทางการเงินที�จัดทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและการร่วม

ค้า ซึ�งยังไม่มีการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วมและการร่วมค้า อย่างไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบ

การเงินสําหรับปี 2559 ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ�งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมและการ

ร่วมค้าดังกล่าวแล้ว ซึ�งไม่มีผลแตกต่างอย่างเป�นสาระสําคัญกับข้อมูลทางการเงินที�จัดทําโดยฝ่ายบริหารของ

บริษัทร่วมและการร่วมค้าที�ใช้ในการบันทึกส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีดังกล่าว 



60            รายงานประจําป 2560 

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที�มีสาระสําคัญ 

สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 บริษัทร่วม การร่วมค้า 

 

SBI Royal Securities Plc. 

บริษัทหลักทรัพย ์เอสบีไอ 

ไทย ออนไลน์ จํากัด 

 31 ธันวาคม  

2560 

31 ธันวาคม  

2559 

31 ธันวาคม  

2560 

31 ธันวาคม  

2559 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 403 380 248 132 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 24 26 460 324 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34 38 283 368 

หนี�สินหมุนเวียน (16) (17) (454) (272) 

สินทรัพย์สุทธ ิ 445 427 537 552 

สัดสว่นเงินลงทุน (ร้อยละ) 20.01% 20.01% 20.51% 45.00% 

ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรัพย์สุทธิของกิจการ                  

ที�ลงทุน 89 85 110 248 

ค่าความนิยม 25 25 - - 

รวมมูลค่าเงินลงทุน 114 110 110 248 

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ

การร่วมค้า (ตามวิธีส่วนได้เสยี) 115 111 110 248 

สรุปรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 บริษัทร่วม การร่วมค้า 

 

SBI Royal Securities Plc. 

บริษัทหลักทรัพย ์เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จํากัด 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

รายได้ 78 81 81 52 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 58 60 (94) (102) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - - 1 - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 58 60 (93) (102) 
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12. อุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 อุปกรณ์ เครื�องตกแต่ง  อุปกรณ์  

 สํานักงาน และติดตั �ง ยานพาหนะ ระหว่างติดตั �ง รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2559 238,043,654 199,485,040 14,580,804 938,300 453,047,798 

ซื�อเพิ�ม 4,953,471 3,142,507 - 4,881,173 12,977,151 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (1,836,361) (18,271,050) - - (20,107,411) 

โอนเข้า (ออก) 2,483,621 2,056,821 - (4,540,442) - 

31 ธันวาคม 2559 243,644,385 186,413,318 14,580,804 1,279,031 445,917,538 

ซื�อเพิ�ม 46,787,984 2,200,892 - 10,946,213 59,935,089 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (3,323,865) (3,037,695) (2,151,000) (154,080) (8,666,640) 

โอนเข้า (ออก) 8,956,800 2,352,697 - (11,309,497) - 

31 ธันวาคม 2560 296,065,304 187,929,212 12,429,804 761,667 497,185,987 

ค่าเสื�อมราคาสะสม      

1 มกราคม 2559 203,602,012 169,384,628 8,595,863 - 381,582,503 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 18,197,685 14,969,654 1,749,000 - 34,916,339 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (589,941) (15,477,039) - - (16,066,980) 

31 ธันวาคม 2559 221,209,756 168,877,243 10,344,863 - 400,431,862 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 23,125,862 8,474,770 1,749,000 - 33,349,632 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (3,185,241) (2,996,994) (2,150,998) - (8,333,233) 

โอนเข้า (ออก) 23,999 (23,999) - - - 

31 ธันวาคม 2560 241,174,376 174,331,020 9,942,865 - 425,448,261 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2559 22,434,629 17,536,075 4,235,941 1,279,031 45,485,676 

31 ธันวาคม 2560 54,890,928 13,598,192 2,486,939 761,667 71,737,726 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปีสิ �นสุดวันที�       

31 ธันวาคม 2559     34,916,339 

31 ธันวาคม 2560     33,349,632 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีอุปกรณ์จํานวนหนึ�งซึ�งตัดค่าเสื�อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 

ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 350 

ล้านบาท และ 328 ล้านบาท ตามลําดับ     

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยานพาหนะของบริษัทฯซึ�งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 4 ล้านบาท และ           

4 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ�งเป�นยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 
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12. อุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 
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ราคาทุน      

1 มกราคม 2559 238,043,654 199,485,040 14,580,804 938,300 453,047,798 

ซื�อเพิ�ม 4,953,471 3,142,507 - 4,881,173 12,977,151 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (1,836,361) (18,271,050) - - (20,107,411) 

โอนเข้า (ออก) 2,483,621 2,056,821 - (4,540,442) - 

31 ธันวาคม 2559 243,644,385 186,413,318 14,580,804 1,279,031 445,917,538 

ซื�อเพิ�ม 46,787,984 2,200,892 - 10,946,213 59,935,089 

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (3,323,865) (3,037,695) (2,151,000) (154,080) (8,666,640) 

โอนเข้า (ออก) 8,956,800 2,352,697 - (11,309,497) - 

31 ธันวาคม 2560 296,065,304 187,929,212 12,429,804 761,667 497,185,987 

ค่าเสื�อมราคาสะสม      

1 มกราคม 2559 203,602,012 169,384,628 8,595,863 - 381,582,503 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 18,197,685 14,969,654 1,749,000 - 34,916,339 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (589,941) (15,477,039) - - (16,066,980) 

31 ธันวาคม 2559 221,209,756 168,877,243 10,344,863 - 400,431,862 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี 23,125,862 8,474,770 1,749,000 - 33,349,632 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับส่วนที�จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (3,185,241) (2,996,994) (2,150,998) - (8,333,233) 

โอนเข้า (ออก) 23,999 (23,999) - - - 

31 ธันวาคม 2560 241,174,376 174,331,020 9,942,865 - 425,448,261 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2559 22,434,629 17,536,075 4,235,941 1,279,031 45,485,676 

31 ธันวาคม 2560 54,890,928 13,598,192 2,486,939 761,667 71,737,726 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปีสิ �นสุดวันที�       

31 ธันวาคม 2559     34,916,339 

31 ธันวาคม 2560     33,349,632 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีอุปกรณ์จํานวนหนึ�งซึ�งตัดค่าเสื�อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 

ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 350 

ล้านบาท และ 328 ล้านบาท ตามลําดับ     

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยานพาหนะของบริษัทฯซึ�งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 4 ล้านบาท และ           

4 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ�งเป�นยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ค่าสมาชิก 

ค่าซื�อส่วน

งานนายหน้า

ลูกค้า โปรแกรม สิทธิในการใช้ 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

 

ตลาด

อนุพันธ์ รายย่อย คอมพิวเตอร์ 

ระบบ ระหว่าง

พัฒนา รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2559 5,000,000 6,384,000 119,657,163 - 8,315,980 139,357,143 

ซื�อเพิ�ม - - 3,458,872 - 3,892,597 7,351,469 

ตัดจําหน่าย - - (22,313) - - (22,313) 

โอนเข้า (ออก) - - 3,559,371 - (3,559,371) - 

31 ธันวาคม 2559 5,000,000 6,384,000 126,653,093 - 8,649,206 146,686,299 

ซื�อเพิ�ม - - 181,824,337 7,331,640 47,548,875 236,704,852 

ตัดจําหน่าย - - (10,678,727) - (3,634,141) (14,312,868) 

โอนเข้า (ออก) - - 44,477,459 - (44,477,459) - 

31 ธันวาคม 2560 5,000,000 6,384,000 342,276,162 7,331,640 8,086,481 369,078,283 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม       

1 มกราคม 2559 3,913,752 6,384,000 90,560,786 - - 100,858,538 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 499,726 - 10,533,526 - - 11,033,252 

ค่าตัดจําหน่ายส่วนตัด

จําหน่าย - - (22,312) 
- 

- (22,312) 

31 ธันวาคม 2559 4,413,478 6,384,000 101,072,000 - - 111,869,478 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี 499,726 - 11,400,484 220,954 - 12,121,164 

ค่าตัดจําหน่ายส่วนตัด

จําหน่าย - - (7,992,282) 

- 

- (7,992,282) 

โอนเข้า (ออก) - - - - - - 

31 ธันวาคม 2560 4,913,204 6,384,000 104,480,202 220,954 - 115,998,360 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2559 586,522 - 25,581,093 - 8,649,206 34,816,821 

31 ธันวาคม 2560 86,796 - 237,795,960 7,110,686 8,086,481 253,079,923 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ �นสุดวันที� 

31 ธันวาคม 2559      11,033,252 

31 ธันวาคม 2560      12,121,164 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จํานวนหนึ�งซึ�งตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยัง

ใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวน 77 ล้านบาท และ     82 ล้าน

บาท ตามลําดับ  
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และภาษีเงินได้  

14.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที�เกิดจากรายการผลแตกต่าง

ชั�วคราวดังต่อไปนี� 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

   

ส่วนเปลี�ยนแปลงภาษีเงินได้                   

รอตัดบัญชีที�แสดงใน                            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที�เกิดจาก:     

ค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุนทั�วไป 3,590,493 3,422,075 168,418 - 

ส่วนแบ่งผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท

ร่วม 9,023,337 (1,223,988) 10,247,325 (2,386,841) 

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 11,939,051 10,586,519 1,352,532 1,421,508 

(กําไร) ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการ                                     

วัดมูลค่าเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ (5,325,854) (1,072,939) (4,252,915) (177,978) 

อื�น ๆ 4,475,282 4,405,914 69,368 581,932 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  23,702,309 16,117,581 7,584,728 (561,379) 

รับรู้รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได:้     

- รับรู้ในส่วนกําไรหรือขาดทุน   5,607,424 (564,647) 

- รับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น   1,977,304 3,268 

รวม   7,584,728 (561,379) 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และภาษีเงินได้  

14.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที�เกิดจากรายการผลแตกต่าง

ชั�วคราวดังต่อไปนี� 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

   

ส่วนเปลี�ยนแปลงภาษีเงินได้                   

รอตัดบัญชีที�แสดงใน                            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชีที�เกิดจาก:     

ค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุนทั�วไป 3,590,493 3,422,075 168,418 - 

ส่วนแบ่งผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัท

ร่วม 9,023,337 (1,223,988) 10,247,325 (2,386,841) 

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 11,939,051 10,586,519 1,352,532 1,421,508 

(กําไร) ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการ                                     

วัดมูลค่าเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ (5,325,854) (1,072,939) (4,252,915) (177,978) 

อื�น ๆ 4,475,282 4,405,914 69,368 581,932 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  23,702,309 16,117,581 7,584,728 (561,379) 

รับรู้รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได:้     

- รับรู้ในส่วนกําไรหรือขาดทุน   5,607,424 (564,647) 

- รับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น   1,977,304 3,268 

รวม   7,584,728 (561,379) 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

ส่วนเปลี�ยนแปลงภาษีเงินได้                   

รอตัดบัญชีที�แสดงใน                            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชีที�เกิดจาก:     

ค่าเผื�อการด้อยค่าเงินลงทุน 12,973,442 3,422,075 9,551,367 - 

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 11,475,171 10,344,011 1,131,160 1,344,278 

(กําไร) ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการ                                     

วัดมูลค่าเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ (5,325,854) (1,072,939) (4,252,915) (177,978) 

อื�น ๆ 4,475,282 4,405,914 69,368 581,932 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  23,598,041 17,099,061 6,498,980 1,748,232 

รับรู้รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได:้     

- รับรู้ในส่วนกําไรหรือขาดทุน   6,095,670 1,748,232 

- รับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น   403,310 - 

รวม   6,498,980 1,748,232 

14.2 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี� 
 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี (36,617,248) (75,757,571) (34,170,003) (75,229,928) 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั�วคราว 5,607,424 (564,647) 6,095,670 1,748,232 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (31,009,824) (76,322,218) (28,074,333) (73,481,696) 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี� 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 208,264,934 307,665,529 117,022,800 340,984,923 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี (41,652,987) (61,533,106) (23,404,560) (68,196,985) 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

รายได้หรือค่าใช้จ่ายที�ไม่ถือเป�นรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ทางภาษี (4,679,624) (6,193,675) (4,669,773) (5,966,655) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 15,322,787 (9,277,381) - - 

อื�นๆ - 681,944 - 681,944 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (31,009,824) (76,322,218) (28,074,333) (73,481,696) 

15. สินทรัพย์อื�น 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม 

2560 

31 ธันวาคม 

2559 

31 ธันวาคม 

2560 

31 ธันวาคม 

2559 

ดอกเบี�ยค้างรับ 10,540,024 14,402,290 10,540,024 14,402,290 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 33,793,307 22,427,933 33,532,830 22,175,046 

เงินมัดจํา 21,567,676 19,578,671 21,567,676 19,578,671 

เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการ

ช� าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 75,955,970 68,749,342 75,955,970 68,749,342 

เงินประกันหลักทรัพย์เพื�อความมั�นคง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ 31,280,815 2,663,857 31,280,815 2,663,587 

เงินทดรองจ่าย  3,315,493 3,717,738 3,315,493 3,717,738 

เงินปันผลค้างรับ 1,128,321 - 1,128,321 - 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน - - 4,271,993 4,268,455 

อื�น ๆ 8,799,258 7,027,702 7,943,950 4,932,348 

รวม 191,380,864 143,567,533 194,537,072 145,487,477 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ/ค่าเผื�อการด้อยค่า (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) 

สินทรัพย์อื�น  188,524,511 140,711,180 191,680,719 142,631,124 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี� 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 208,264,934 307,665,529 117,022,800 340,984,923 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี (41,652,987) (61,533,106) (23,404,560) (68,196,985) 

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

รายได้หรือค่าใช้จ่ายที�ไม่ถือเป�นรายได้หรือค่าใช้จ่าย

ทางภาษี (4,679,624) (6,193,675) (4,669,773) (5,966,655) 

ส่วนแบ่งผลขาดทุนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 15,322,787 (9,277,381) - - 

อื�นๆ - 681,944 - 681,944 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (31,009,824) (76,322,218) (28,074,333) (73,481,696) 

15. สินทรัพย์อื�น 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม 

2560 

31 ธันวาคม 

2559 

31 ธันวาคม 

2560 

31 ธันวาคม 

2559 

ดอกเบี�ยค้างรับ 10,540,024 14,402,290 10,540,024 14,402,290 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 33,793,307 22,427,933 33,532,830 22,175,046 

เงินมัดจํา 21,567,676 19,578,671 21,567,676 19,578,671 

เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการ

ช� าระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 75,955,970 68,749,342 75,955,970 68,749,342 

เงินประกันหลักทรัพย์เพื�อความมั�นคง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ 31,280,815 2,663,857 31,280,815 2,663,587 

เงินทดรองจ่าย  3,315,493 3,717,738 3,315,493 3,717,738 

เงินปันผลค้างรับ 1,128,321 - 1,128,321 - 

ลูกหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน - - 4,271,993 4,268,455 

อื�น ๆ 8,799,258 7,027,702 7,943,950 4,932,348 

รวม 191,380,864 143,567,533 194,537,072 145,487,477 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ/ค่าเผื�อการด้อยค่า (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) (2,856,353) 

สินทรัพย์อื�น  188,524,511 140,711,180 191,680,719 142,631,124 
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16. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบี�ย ระยะเวลาคงเหลือของหนี�  

 ต่อปี ที�จะครบกําหนดช� าระ  

 (ร้อยละ) เมื�อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี รวม 

สถาบันการเงิน     

ตั�วสัญญาใช้เงิน 1.95 - 2.20 200,000,000 - 200,000,000 

รวม  200,000,000 - 200,000,000 

 

17. เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชี 908,640,841 1,469,766,696 

เจ้าหนี�บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ 1,089,142 7,128,309 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 909,729,983 1,476,895,005 

18. เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย ์   

เจ้าหนี�ซื�อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 1,551,718,050 2,079,881,925 

เจ้าหนี�ทรัพย์สินวางประกัน 9,557,050 15,624,093 

เจ้าหนี�ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 9,586,850 16,182,700 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย ์ 1,570,861,950 2,111,688,718 

เจ้าหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า   

เจ้าหนี�ธุรกิจสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 2,834,240 2,403,119 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 1,573,696,190 2,114,091,837 
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19. ตราสารหนี�ที�ออก 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 

อัตรา

ดอกเบี�ย/ ระยะเวลาคงเหลือของหนี�  

 ส่วนลด ต่อปี ที�จะครบกําหนดช� าระ  

 (ร้อยละ) น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ตราสารหนี�ที�ออก      

ตั�วแลกเงิน                                             

(มูลค่าหน้าตั�ว 160 ล้านบาท 

และไม่มีดอกเบี�ยหน้าตั�ว) 1.80 - 2.20 158,856,887 - - 158,856,887 

รวม  158,856,887 - - 158,856,887 

20. ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 

 จํานวนเงินประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงานตามภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ แสดงได้ดังนี�  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 

ธันวาคม  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 

ธันวาคม  

 2560 2559 2560 2559 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 54,376,477 47,268,934 51,720,055 44,998,665 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 6,250,360 5,881,790 5,856,649 5,563,744 

ต้นทุนดอกเบี�ย 1,419,827 1,225,753 1,327,997 1,157,646 

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการซึ�งคํานวณ 

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:     

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ           

ด้านประชากรศาตร์  2,637,866 - 2,016,552 - 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ            

ทางการเงิน  - - - - 

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - - - - 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี (3,545,400) - (3,545,400) - 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 61,139,130 54,376,477 57,375,853 51,720,055 
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19. ตราสารหนี�ที�ออก 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 

อัตรา

ดอกเบี�ย/ ระยะเวลาคงเหลือของหนี�  

 ส่วนลด ต่อปี ที�จะครบกําหนดช� าระ  

 (ร้อยละ) น้อยกว่า 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี รวม 

ตราสารหนี�ที�ออก      

ตั�วแลกเงิน                                             

(มูลค่าหน้าตั�ว 160 ล้านบาท 

และไม่มีดอกเบี�ยหน้าตั�ว) 1.80 - 2.20 158,856,887 - - 158,856,887 

รวม  158,856,887 - - 158,856,887 

20. ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 

 จํานวนเงินประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงานตามภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ แสดงได้ดังนี�  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 

ธันวาคม  

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 

ธันวาคม  

 2560 2559 2560 2559 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 54,376,477 47,268,934 51,720,055 44,998,665 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 6,250,360 5,881,790 5,856,649 5,563,744 

ต้นทุนดอกเบี�ย 1,419,827 1,225,753 1,327,997 1,157,646 

(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการซึ�งคํานวณ 

 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:     

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ           

ด้านประชากรศาตร์  2,637,866 - 2,016,552 - 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติ            

ทางการเงิน  - - - - 

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจาก

ประสบการณ์ - - - - 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี (3,545,400) - (3,545,400) - 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 61,139,130 54,376,477 57,375,853 51,720,055 
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ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที�รวมอยู่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน แสดงได้ดังนี� 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 6,250,360 5,881,790 5,856,649 5,563,744 

ต้นทุนดอกเบี�ย 1,419,827 1,225,753 1,327,997 1,157,646 

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงาน 7,670,187 7,107,543 7,184,646 6,721,390 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช� าระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป�นจํานวนประมาณ 13 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 

จํานวน 13 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท ตามลําดับ)  

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักในการจ่ายช� าระผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 10 ปี และ 10 ปี ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 10 ปี และ 10 ปี 

ตามลําดับ) 

ข้อสมมติที�สําคัญในการประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี� 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

อัตราคิดลด 2.9 3.0 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต  1.2 - 6.0 2.2 - 7.0 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 0.0 - 33.0 0.0 - 33.0 

 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ (ประมาณการ

หนี�สินผลประโยชน์พนักงาน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี� 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน 

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.6 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 4.1 1.0 (3.7) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.9) 20.0 7.4 
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 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน            

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (3.0) 1.0 3.4 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 4.4 1.0 (3.9) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (6.7) 20.0 8.6 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน               

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (2.8) 1.0 3.2 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 3.7 1.0 (3.3) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.3) 20.0 6.6 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน           

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (2.8) 1.0 3.1 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 4.0 1.0 (3.7) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (6.2) 20.0 7.9 
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 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน            

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (3.0) 1.0 3.4 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 4.4 1.0 (3.9) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (6.7) 20.0 8.6 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน               

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (2.8) 1.0 3.2 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 3.7 1.0 (3.3) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.3) 20.0 6.6 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 

สมมติฐาน

เพิ�มขึ�น  

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

สมมติฐาน           

ลดลง 

ประมาณการ

หนี�สิน

ผลประโยชน์

พนักงาน

เพิ�มขึ�น 

(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) (ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท) 

อัตราคิดลด 1.0 (2.8) 1.0 3.1 

อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 1.0 4.0 1.0 (3.7) 

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (6.2) 20.0 7.9 
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21. เจ้าหนี�อื�น  
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

เจ้าหนี�อื�น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 1,353,551 1,353,551 

เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 85,612 281,693 

รวมเจ้าหนี�อื�น 1,439,163 1,635,244 

 เจ้าหนี�อื�น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เป�นเจ้าหนี�จากการรับช� าระหนี�จากลูกหนี�ตาม

สัญญา Loan Management Agency Agreement แทนธนาคารดังกล่าว  

22. หนี�สินอื�น  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 321,406,611 278,601,970 321,117,033 278,349,667 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่ายค้างจ่าย 8,164,884 11,127,659 7,687,205 10,687,233 

ภาษีมูลค่าเพิ�มค้างจ่าย 6,170,269 7,066,777 6,144,272 6,816,673 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 649,548 1,711,971 649,548 1,711,971 

เงินประกันพนักงาน 3,112,366 3,412,366 3,112,366 3,412,366 

อื�น ๆ 14,344,956 11,896,703 14,344,956 11,896,703 

รวมหนี�สินอื�น 353,848,634 313,817,446 353,055,380 312,874,613 

22.1 หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 31 ธันวาคม 

2560 31 ธันวาคม 2559 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 669,865 1,818,205 

หัก: ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี (20,317) (106,234) 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธ ิ 649,548 1,711,971 

หัก: ส่วนที�ถึงกําหนดช� าระภายในหนึ�งปี (649,548) (1,062,423) 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากสว่นที�ถงึกําหนดช� าระภายใน

หนึ�งปี - 649,548 

 บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าการเงินเพื�อเช่ายานพาหนะใช้ในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการช� าระ            

ค่าเช่าเป�นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี   
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บริษัทฯมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายค่าเช่าขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี� 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายทั�งสิ �นตามสัญญาเช่า

การเงิน 

669,865 - 669,865 

หัก: ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี (20,317) - (20,317) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่าย    

   ทั�งสิ �นตามสัญญาเช่าการเงิน 649,548 - 649,548 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายทั�งสิ �นตามสัญญาเช่า

การเงิน 

1,148,340 669,865 1,818,205 

หัก: ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี (85,917) (20,317) (106,234) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่าย    

   ทั�งสิ �นตามสัญญาเช่าการเงิน 1,062,423 649,548 1,711,971 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไร

สุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป�นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี�จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่

สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

24. รายได้ค่านายหน้า 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

ค่านายหน้าจากการซื�อขายหลักทรัพย์ 1,093,713,179 1,355,023,055 

ค่านายหน้าจากการซื�อขายตราสารอนุพันธ์ 73,606,122 81,000,051 

ค่านายหน้าอื�น 1,760,000 - 

รวม 1,169,079,301 1,436,023,106 
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บริษัทฯมีภาระผูกพันที�จะต้องจ่ายค่าเช่าขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี� 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายทั�งสิ �นตามสัญญาเช่า

การเงิน 

669,865 - 669,865 

หัก: ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี (20,317) - (20,317) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่าย    

   ทั�งสิ �นตามสัญญาเช่าการเงิน 649,548 - 649,548 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายทั�งสิ �นตามสัญญาเช่า

การเงิน 

1,148,340 669,865 1,818,205 

หัก: ดอกเบี�ยรอตัดบัญชี (85,917) (20,317) (106,234) 

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่าย    

   ทั�งสิ �นตามสัญญาเช่าการเงิน 1,062,423 649,548 1,711,971 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไร

สุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป�นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี�จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่

สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

24. รายได้ค่านายหน้า 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

ค่านายหน้าจากการซื�อขายหลักทรัพย์ 1,093,713,179 1,355,023,055 

ค่านายหน้าจากการซื�อขายตราสารอนุพันธ์ 73,606,122 81,000,051 

ค่านายหน้าอื�น 1,760,000 - 

รวม 1,169,079,301 1,436,023,106 
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25. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

การจัดจําหน่ายหลักทรัพย ์ 72,672,902 80,395,767 

ที�ปรึกษาทางการเงิน 20,140,000 9,259,000 

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์ 893,572 2,629,696 

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 45,700,000 28,000,000 

ค่าธรรมเนียมขายและรับซื�อคืน 8,298,180 7,379,511 

อื�น ๆ 868,857 621,894 

รวม 148,573,511 128,285,868 

26. กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธันวาคม 

 2560 2559 

กําไรจากเงินลงทุน 95,796,033 131,050,856 

กําไรจากตราสารอนุพันธ์ 97,410,351 42,200,345 

รายได้ดอกเบี�ยและเงินปันผล 57,626,636 55,598,210 

รวม 250,833,020 228,849,411 

27. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั�งกองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของแต่ละ

บริษัทจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป�นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

นี�บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสองแห่ง และจะถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที�ออกจากงานตาม

ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัท

ฯและบริษัทย่อยได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป�นค่าใช้จ่ายดังนี� 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 

ธันวาคม 

สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 

ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 27,078,665 26,078,778 24,447,749 23,431,362 
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28. กําไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีส่วนที�เป�นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นสามัญที�ออกอยู่ในระหว่างปี  

29. เงินปันผล 
    

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายต่อ

หุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจําปี 2558 ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื�อ   

  วันที� 27 เมษายน 2559 76 0.13 

เงินปันผลประจําปี 2559 ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื�อ   

  วันที� 25 เมษายน 2560 76 0.13 

30. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

30.1 ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ชื�อ ความสัมพันธ์ 

บริษัท หลกัทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั�นแนล 

จํากัด  

เป�นบริษัทย่อย 

SBI Royal Securities Plc. เป�นบริษัทร่วม 

บริษัท หลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด เป�นการร่วมค้า  

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ  

บริษัท ฟินันซ่า จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ  

บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันซ่า จํากัด มีกรรมการร่วมกันและเป�นบริษัทย่อยของ                   

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท ทรูวิชั�น กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน 
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28. กําไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นขั �นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีส่วนที�เป�นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นสามัญที�ออกอยู่ในระหว่างปี  

29. เงินปันผล 
    

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผลจ่ายต่อ

หุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจําปี 2558 ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื�อ   

  วันที� 27 เมษายน 2559 76 0.13 

เงินปันผลประจําปี 2559 ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื�อ   

  วันที� 25 เมษายน 2560 76 0.13 

30. รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

30.1 ลักษณะความสัมพันธ์ 

ชื�อ ความสัมพันธ์ 

บริษัท หลกัทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั�นแนล 

จํากัด  

เป�นบริษัทย่อย 

SBI Royal Securities Plc. เป�นบริษัทร่วม 

บริษัท หลกัทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด เป�นการร่วมค้า  

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ  

บริษัท ฟินันซ่า จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ  

บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันซ่า จํากัด มีกรรมการร่วมกันและเป�นบริษัทย่อยของ                   

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท ทรูวิชั�น กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน 
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30.2 รายการธุรกิจที�สําคัญระหว่างปี 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที�สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป�นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการ

เหล่านั�น ซึ�งเป�นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี� 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับปีสิ�นสุด                         

วันที� 31 ธันวาคม 

สําหรับปีสิ�นสุด                         

วันที� 31 ธันวาคม  

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกําหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย                         

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว้) 

     

รายได้อื�น - - 3,600 3,600 อัตราตามสัญญา 

ค่าใช้จ่ายอื�น - - 48,000 45,600 อัตราตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับกิจการที�

เกี�ยวข้องกัน 

     

การร่วมค้า      

   สิทธิในการใช้ระบบ 7,332 - 7,332 - อัตราตามสัญญา 

กรรมการและผู้บริหาร      

   รายได้ค่านายหน้า 154 632 154 632 ตามอัตราที�คิดกับลูกค้าทั�วไป 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่      

   รายได้ค่านายหน้า 399 117 399 117 ตามอัตราที�คิดกับลูกค้าทั�วไป 

   ดอกเบี�ยรับ 13,359 6,773 13,359 6,773 ตามอัตราที�คิดกับลูกค้าทั�วไป 

รายได้อื�น - 105 - 105 อัตราตามสัญญา 

   ค่าใช้จ่ายอื�น - 400 - 400 อัตราตามสัญญา/                                              

อัตราที�ตกลงร่วมกัน 

บริษัทและบุคคลที�เกี�ยวข้องกัน      

   รายได้อื�น 8,202 10,820 8,202 10,820 อัตราตามสัญญา 

   ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 731 5,333 731 5,333 ตามอัตราที�ตกลงร่วมกัน 
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30.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 มีรายละเอียดดังนี� 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

เงินวางประกันเพื�อการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 612 607 612 607 

เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 1,920 1,630 1,920 1,630 

เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินเพื�อลูกค้าและพนักงาน     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 970,000 870,000 970,000 870,000 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน     

   พนักงานชั�นบริหาร 103 506 103 506 

ลูกหนี�อื�น     

   บริษัทหลักทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด 

- - 4,272 4,268 

ดอกเบี�ยค้างรับ     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 2,601 4,436 2,601 4,436 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   กรรมการและผู้บริหาร 404 171 404 171 

รายได้รับล่วงหน้า     

   บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด 50 - 50 - 

ตราสารหนี�ที�ออก     

   กรรมการและผู้บริหาร 20,000 - 20,000 - 
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30.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 

2559 มีรายละเอียดดังนี� 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

เงินวางประกันเพื�อการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 612 607 612 607 

เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินในนามบริษัทฯ     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 1,920 1,630 1,920 1,630 

เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินเพื�อลูกค้าและพนักงาน     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 970,000 870,000 970,000 870,000 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน     

   พนักงานชั�นบริหาร 103 506 103 506 

ลูกหนี�อื�น     

   บริษัทหลักทรัพย์ที�ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด 

- - 4,272 4,268 

ดอกเบี�ยค้างรับ     

   ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 2,601 4,436 2,601 4,436 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

   กรรมการและผู้บริหาร 404 171 404 171 

รายได้รับล่วงหน้า     

   บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากัด 50 - 50 - 

ตราสารหนี�ที�ออก     

   กรรมการและผู้บริหาร 20,000 - 20,000 - 
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30.4 รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน 

 ในระหว่างปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการหรือบุคคลที�เกี�ยวข้องกันมีการ

เคลื�อนไหวดังต่อไปนี� 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที� ในระหว่างปี ณ วันที� 

 1 มกราคม 

2560 เพิ�มขึ�น ลดลง 

31 ธันวาคม 

2560 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน     

 พนักงานชั �นบริหาร 506 - 403 103 

ตราสารหนี�ที�ออก     

   กรรมการและผู้บริการ - 20,000 - 20,000 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที� ในระหว่างปี ณ วันที� 

 1 มกราคม 

2559 เพิ�มขึ�น ลดลง 

31 ธันวาคม 

2559 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน     

 พนักงานชั �นบริหาร 108 800 402 506 

30.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที�

ให้แก่กรรมการและผู้บริหารสําคัญ ดังต่อไปนี� 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 

ธันวาคม 

สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 

ธันวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั �น 163 174 154 165 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 11 9 10 8 

รวม 174 183 164 173 
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31. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น 

31.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที�เกี�ยวข้องกับการเช่าพื�นที�ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ ซึ�ง

อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญาบริการอื�น ๆ ซึ�งอายุของสัญญามีระยะเวลา

โดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 3 ปี  

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตทั�งสิ �นภายใต้

สัญญาเช่าดําเนินงานดังนี� 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

จ่ายช� าระภายใน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

   1 ปี 88 63 
1 ถึง 5 ปี 94 47 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช� าระภายใน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

   1 ปี 87 63 
1 ถึง 5 ปี 94 47 

31.2 หนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากคดีความ 

เมื�อวันที� 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ 

จํากัด (มหาชน) ซึ�งเดิมเป�นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้ตกลงที�จะรับประกันความเสียหายต่อผู้ซื�อจากคดีความที�คง

ค้างอยู่ของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) บริษัทฯยังคงมีภาระผูกพันต่อค่าเสียหายอันอาจ

เกิดขึ�นจากคดีความที�มีต่อบริษัทดังกล่าว ดังต่อไปนี�  

(ก) คดีฟ้องร้องกับอดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน)  

เมื�อวันที� 5 ตุลาคม 2555 อดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้

ดําเนินการยื�นฟ้องบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) ในคดีแรงงานเพื�อเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป�นธรรม โดยทุนทรัพย์ที�ฟ้องมีจํานวน

ประมาณ 52 ล้านบาท ต่อมาเมื�อวันที� 18 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องคดี

ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้ใช้สิทธิยื�น

อุทธรณ์ ซึ�งศาลแรงงานกลางมีคําสั�งไม่รับคําร้องอุทธรณ์คดีดังกล่าว ต่อมาเมื�อวันที� 10 เมษายน 2556 

อดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้ยื�นคําร้องอุทธรณ์คําสั�งไม่รับ

อุทธรณ์ของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางมีคําสั�งให้ส่งสํานวนให้ศาลฎีกา โดยเมื�อวันที� 15 สงิหาคม 

2559 ศาสฎีกามีคําสั�งยกคําร้องอุทธรณ์ของอดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด 

(มหาชน) ดังกล่าว ทําให้คดีได้สิ �นสุดลงเป�นผลให้บริษัทฯไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากคดีดังกล่าว  
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31. ภาระผูกพันและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น 

31.1 ภาระผูกพันเกี�ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที�เกี�ยวข้องกับการเช่าพื�นที�ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ ซึ�ง

อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญาบริการอื�น ๆ ซึ�งอายุของสัญญามีระยะเวลา

โดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 3 ปี  

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตทั�งสิ �นภายใต้

สัญญาเช่าดําเนินงานดังนี� 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

จ่ายช� าระภายใน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

   1 ปี 88 63 
1 ถึง 5 ปี 94 47 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช� าระภายใน 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

   1 ปี 87 63 
1 ถึง 5 ปี 94 47 

31.2 หนี�สินที�อาจจะเกิดขึ�นจากคดีความ 

เมื�อวันที� 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื�อขายหุ้นสามัญของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ 

จํากัด (มหาชน) ซึ�งเดิมเป�นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯได้ตกลงที�จะรับประกันความเสียหายต่อผู้ซื�อจากคดีความที�คง

ค้างอยู่ของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) บริษัทฯยังคงมีภาระผูกพันต่อค่าเสียหายอันอาจ

เกิดขึ�นจากคดีความที�มีต่อบริษัทดังกล่าว ดังต่อไปนี�  

(ก) คดีฟ้องร้องกับอดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน)  

เมื�อวันที� 5 ตุลาคม 2555 อดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้

ดําเนินการยื�นฟ้องบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) และธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด 

(มหาชน) ในคดีแรงงานเพื�อเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป�นธรรม โดยทุนทรัพย์ที�ฟ้องมีจํานวน

ประมาณ 52 ล้านบาท ต่อมาเมื�อวันที� 18 กุมภาพันธ์ 2556 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องคดี

ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้ใช้สิทธิยื�น

อุทธรณ์ ซึ�งศาลแรงงานกลางมีคําสั�งไม่รับคําร้องอุทธรณ์คดีดังกล่าว ต่อมาเมื�อวันที� 10 เมษายน 2556 

อดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้ยื�นคําร้องอุทธรณ์คําสั�งไม่รับ

อุทธรณ์ของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานกลางมีคําสั�งให้ส่งสํานวนให้ศาลฎีกา โดยเมื�อวันที� 15 สงิหาคม 

2559 ศาสฎีกามีคําสั�งยกคําร้องอุทธรณ์ของอดีตผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด 

(มหาชน) ดังกล่าว ทําให้คดีได้สิ �นสุดลงเป�นผลให้บริษัทฯไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากคดีดังกล่าว  
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(ข) คดีฟ้องร้องกับลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 บริษัทหลักทรัพย ์แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ถูกลูกค้ารายหนึ�งฟ้องร้องให้

ชด ใ ช้ ค่า เสียหายจํานวนเงินประมาณ 1.2 ล้ านบาท ใน ข้อหาละ เ มิดผิดสัญญา และ เ มื�อวัน ที�                     

30 พฤษภาคม 2555 ศาลชั �นต้นมีคําพิพากษาว่าบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ไม่ได้

กระทําการละเมิดและผิดสัญญา แต่ในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเป�นจํานวน 0.2 ล้านบาท 

พร้อมดอกเบี�ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที� 19 กุมภาพันธ์ 2552 เป� นต้นไป ต่อมาวันที�                      

15 สิงหาคม 2555 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) ได้ยื�นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาล

ชั �นต้น และในวันที� 24 มกราคม 2557 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั �นต้น และเมื�อวันที�                  

26 กรกฎาคม 2560 ศาลฎีกามีคําสั�งไม่อนุญาตให้โจทก์ยื�นฎีกา คดีจึงถึงที�สุดตามที�ศาลอุทธรณ์

พิพากษา 

บริษัทฯไม่มีภาระผูกพันต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ�นจากคดีความที�เกี�ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์       แอพ

เพิลเวลธ์ จํากัด (มหาชน) เนื�องจากคดีความทั�งหมดถึงที�สุด ดังนั�น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯจึงไม่ได้

ตั �งสํารองประมาณการหนี�สินในส่วนของคดีความข้างต้น 

32. ส่วนงานดําเนินงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที�นําเสนอนี�สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที�ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ

ประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน 

 เพื�อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป�นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ

ผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ �น 3 ส่วนงาน ดังนี� 

- ส่วนงานนายหน้าซื�อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เป�นส่วนงานที�เป�นนายหน้าในการซื�อขาย

หลักทรัพย์ นายหน้าในการซื�อขายสัญญาซื�อขายล่วงหน้า และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

- ส่วนงานวาณิชธนกิจ เป�นส่วนงานให้บริการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ การเป�นที�ปรึกษาการลงทุน และ

ธุรกรรมที�ปรึกษาทางการเงิน 

- ส่วนค้าหลักทรัพย์ เป�นส่วนงานที�ดูแลการลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป�นส่วนงานที�รายงาน 

 ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื�อวัตถุประสงค์ในการ

ตัดสิ น ใ จ เกี� ย วกับการ จัดสรรท รัพยากรแล ะการปร ะ เ มินผลการปฏิ บั ติ งาน บ ริ ษัทฯประ เ มินผล                 

การปฏิบัติงานของสว่นงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ�งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกับ

ที�ใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน  
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 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี� 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 

ส่วนงานนายหน้า 

ซื�อขายหลักทรัพย์และ

สัญญาซื�อขาย ส่วนงาน                

                                       

การตัดรายการ 

บัญชี     

 ล่วงหน้า วานิชธนกิจ ส่วนค้าหลักทรัพย์               ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได้จากภายนอก 1,447 1,628 93 86 90 104 (48) (46) 1,582 1,772 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน           

    ตามส่วนงาน 353 451 78 50 23 17 (48) (46) 406 472 

รายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้ปันส่วน:           

     ดอกเบี�ยรับและเงินปันผล         48 50 

     รายได้อื�น         25 33 

     ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน         (271) (247) 

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้         (31) (77) 

กําไรสําหรับปีส่วนที�เป�นของบริษัทฯ         177 231 

สินทรัพย์จําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี�  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 

ส่วนงาน

นายหน้าซื�อ

ขาย

หลักทรัพย์

และสัญญาซื�อ

ขายล่วงหน้า 

ส่วนงาน                 

วาณิชธนกิจ 

ส่วนค้า

หลักทรัพย ์ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์ที�

ไม่ได้ปันส่วน รวม 

31 ธันวาคม 2560 4,130 - - 4,130 1,823 5,953 

31 ธันวาคม 2559 4,496 - 1 4,497 2,044 6,541 

 ข้อมูลเกี�ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั�นรายได้และสินทรัพย์ที�แสดงอยู่ในงบ

การเงิน จึงถือเป�นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที�มีมูลค่า

เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดต้ามงบการเงินรวม 
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 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานสําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี� 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

 

ส่วนงานนายหน้า 

ซื�อขายหลักทรัพย์และ

สัญญาซื�อขาย ส่วนงาน                

                                       

การตัดรายการ 

บัญชี     

 ล่วงหน้า วานิชธนกิจ ส่วนค้าหลักทรัพย์               ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

รายได้จากภายนอก 1,447 1,628 93 86 90 104 (48) (46) 1,582 1,772 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน           

    ตามส่วนงาน 353 451 78 50 23 17 (48) (46) 406 472 

รายได้และค่าใช้จ่ายที�ไม่ได้ปันส่วน:           

     ดอกเบี�ยรับและเงินปันผล         48 50 

     รายได้อื�น         25 33 

     ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน         (271) (247) 

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้         (31) (77) 

กําไรสําหรับปีส่วนที�เป�นของบริษัทฯ         177 231 

สินทรัพย์จําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี�  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

สินทรัพย์ของส่วนงาน 

ส่วนงาน

นายหน้าซื�อ

ขาย

หลักทรัพย์

และสัญญาซื�อ

ขายล่วงหน้า 

ส่วนงาน                 

วาณิชธนกิจ 

ส่วนค้า

หลักทรัพย์ รวมส่วนงาน 

สินทรัพย์ที�

ไม่ได้ปันส่วน รวม 

31 ธันวาคม 2560 4,130 - - 4,130 1,823 5,953 

31 ธันวาคม 2559 4,496 - 1 4,497 2,044 6,541 

 ข้อมูลเกี�ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั�นรายได้และสินทรัพย์ที�แสดงอยู่ในงบ

การเงิน จึงถือเป�นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างปีสิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที�มีมูลค่า

เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดต้ามงบการเงินรวม 
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33. เครื�องมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 เครื�องมือทางการเงินที�สําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 107 “การ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหนี�และเจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี�และเจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 

สินทรัพย์และหนี�สินตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตราสารหนี�ที�

ออกและหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับเครื�องมือทางการเงิน

ดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี�ยงดังนี� 

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกับลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและ เงินลงทุนในตราสารหนี� 

เป�นต้น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี�โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม และการ

ฝากและการลงทุนในตราสารหนี�ของสถาบันการเงินที�น่าเชื�อถือ ดังนั�น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับ

ความเสียหายที�เป�นสาระสําคัญจากความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ นอกจากนี�การให้สินเชื�อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัว 

เนื�องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที�หลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย  

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยที�สําคัญอันเกี�ยวเนื�องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เจ้าหนี�สํานักหัก

บัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สินทรัพย์และหนี�สินตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี�ที�ออก อย่างไรก็ตาม เนื�องจาก

สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี�ยคงที�ซึ�ง

ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับตํ�า  
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�มีอัตราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวันที�ครบกําหนด หรือ

วันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี�  
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมอืทางการเงิน  

  มีอัตราดอกเบี�ยคงที�     

 

มีอัตรา          

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา

ดอกเบี�ย    อัตราดอกเบี�ย                    

 ดอกเบี�ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ�นลงตาม เมื�อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี�ดอ้ย ไม่มี  อัตรา อัตรา 

 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี�ย รวม ลอยตัว คงที� 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 61 - - - - 80 141 0.13 - 1.29 - 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์  - - - - - 150 150 - - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์                      

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  1,266 10 - - - 2,649 3,925 5.75 5.25 

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ - - - - - 1 1 - - 

เงินลงทนุ  - - - - - 974 974 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.50 - 

หนี�สินทางการเงิน           

เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน - 200 - - - - 200 - 1.95 - 2.20 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 910 910 - - 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ           

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า - 10 - - - 1,564 1,574 0.80 3.00 

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 89 89 - - 

ตราสารหนี�ที�ออก - - 159 - - - 159 - 1.80 - 2.20 
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�มีอัตราดอกเบี�ยคงที�สามารถแยกตามวันที�ครบกําหนด หรือ

วันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี�  
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมอืทางการเงิน  

  มีอัตราดอกเบี�ยคงที�     

 

มีอัตรา          

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา

ดอกเบี�ย    อัตราดอกเบี�ย                    

 ดอกเบี�ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ�นลงตาม เมื�อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี�ดอ้ย ไม่มี  อัตรา อัตรา 

 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี�ย รวม ลอยตัว คงที� 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 61 - - - - 80 141 0.13 - 1.29 - 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์  - - - - - 150 150 - - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์                      

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  1,266 10 - - - 2,649 3,925 5.75 5.25 

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ - - - - - 1 1 - - 

เงินลงทนุ  - - - - - 974 974 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.50 - 

หนี�สินทางการเงิน           

เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน - 200 - - - - 200 - 1.95 - 2.20 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 910 910 - - 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ           

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า - 10 - - - 1,564 1,574 0.80 3.00 

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 89 89 - - 

ตราสารหนี�ที�ออก - - 159 - - - 159 - 1.80 - 2.20 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมอืทางการเงิน  

  มีอัตราดอกเบี�ยคงที�     

 

มีอัตรา          

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา

ดอกเบี�ย    อัตราดอกเบี�ย                    

 ดอกเบี�ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ�นลงตาม เมื�อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี�ดอ้ย ไม่มี  อัตรา อัตรา 

 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี�ย รวม ลอยตัว คงที� 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 510 - - - - 196 706 0.13 - 1.29 - 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 263 263 - - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์          

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  1,343 16 - - - 3,094 4,453 6.00 5.25 

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ - - - - - 2 2 - - 

เงินลงทนุ - - - - - 519 519 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 2 - - - - - 2 3.40 - 3.50 - 

หนี�สินทางการเงิน           

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 1,477 1,477 - - 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ          

   สัญญาซื�อขายล่วงหน้า - 16 - - - 2,098 2,114 0.80 3.25 

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 36 36 - - 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมอืทางการเงิน  

  มีอัตราดอกเบี�ยคงที�     

 

มีอัตรา          

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา

ดอกเบี�ย    อัตราดอกเบี�ย                    

 ดอกเบี�ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ�นลงตาม เมื�อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี�ดอ้ย ไม่มี  อัตรา อัตรา 

 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี�ย รวม ลอยตัว คงที� 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 61 - - - - 53 114 0.13 - 1.29 - 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 150 150 - - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์                       

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  1,266 10 - - - 2,649 3,925 5.75 5.25 

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ - - - - - 1 1 - - 

เงินลงทนุ  - - - - - 974 974 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.50 - 

หนี�สินทางการเงิน           

เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน - 200 - - - - 200 - 1.95 - 2.20 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 910 910 - - 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ          

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า - 10 - - - 1,564 1,574 0.80 3.00 

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 89 89 - - 

ตราสารหนี�ที�ออก - - 159 - - - 159 - 1.80 - 2.20 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมอืทางการเงิน  

  มีอัตราดอกเบี�ยคงที�     

 

มีอัตรา          

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา

ดอกเบี�ย    อัตราดอกเบี�ย                    

 ดอกเบี�ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ�นลงตาม เมื�อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี�ดอ้ย ไม่มี  อัตรา อัตรา 

 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี�ย รวม ลอยตัว คงที� 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 61 - - - - 53 114 0.13 - 1.29 - 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 150 150 - - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์                       

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  1,266 10 - - - 2,649 3,925 5.75 5.25 

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ - - - - - 1 1 - - 

เงินลงทนุ  - - - - - 974 974 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.50 - 

หนี�สินทางการเงิน           

เงินกู้ยมืจากสถาบันการเงิน - 200 - - - - 200 - 1.95 - 2.20 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 910 910 - - 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ          

สัญญาซื�อขายล่วงหน้า - 10 - - - 1,564 1,574 0.80 3.00 

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 89 89 - - 

ตราสารหนี�ที�ออก - - 159 - - - 159 - 1.80 - 2.20 

 



84            รายงานประจําป 2560 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 ยอดคงเหลือของเครื�องมอืทางการเงิน  

  มีอัตราดอกเบี�ยคงที�     

 

มีอัตรา          

ระยะเวลาการกําหนดอัตรา

ดอกเบี�ย    อัตราดอกเบี�ย                    

 ดอกเบี�ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ�นลงตาม เมื�อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี�ดอ้ย ไม่มี  อัตรา อัตรา 

 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี�ย รวม ลอยตัว คงที� 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 510 - - - - 181 691 0.13 - 1.29 - 

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์  - - - - - 263 263 - - 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์                       

และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 1,343 16 - - - 3,094 4,453 6.00 5.25 

สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ์ - - - - - 2 2 - - 

เงินลงทนุ  - - - - - 519 519 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 2 - - - - - 2 3.40 - 3.50 - 

หนี�สินทางการเงิน           

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ 

- - - - - 1,477 1,477 - - 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และ          

   สัญญาซื�อขายล่วงหน้า - 16 - - - 2,098 2,114 0.80 3.25 

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 36 36 - - 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี�ยงที�บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื�องมาจากที�บริษัทฯ

และบริษัทย่อยไม่สามารถเปลี�ยนสินทรัพย์เป�นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทัน

ต่อเวลาที�บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องนําไปช� าระภาระผูกพันได้เมื�อครบกําหนด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผนเกี�ยวกับกระแส

เงินสด รวมทั�งจัดหาวงเงินสินเชื�อจากสถาบันการเงินเพื�อให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาคงเหลือของเครื�องมือทางการเงินนับจากวันสิ �นรอบระยะเวลา

รายงาน มีดังนี� 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

     ลูกหนี�  

 

เมื�อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด 

ด้อย

คุณภาพ รวม 

สินทรพัย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141 - - - - 141 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 150 - - - 150 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  10 2,642 - 1,273 - 3,925 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 1 - - - 1 

เงินลงทุน  - - - 974 - 974 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 

หนี�สินทางการเงิน       

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 200 - - - - 200 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 910 - - - 910 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 10 1,564 - - - 1,574 

หนี�สินตราสารอนุพันธ ์ - 89 - - - 89 

ตราสารหนี�ที�ออก - 159 - - - 159 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

     ลูกหนี�  

 

เมื�อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด 

ด้อย

คุณภาพ รวม 

สินทรพัย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 706 - - - - 706 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 263 - - - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 16 3,086 - 1,351 - 4,453 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 2 - - - 2 

เงินลงทุน  - - - 519 - 519 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 2 - - - - 2 

หนี�สินทางการเงิน       

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 1,477 - - - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 16 2,098 - - - 2,114 

หนี�สินตราสารอนุพันธ ์ - 36 - - - 36 
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ระยะเวลาคงเหลือของเครื�องมือทางการเงินนับจากวันสิ �นรอบระยะเวลา

รายงาน มีดังนี� 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

     ลูกหนี�  

 

เมื�อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด 

ด้อย

คุณภาพ รวม 

สินทรพัย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141 - - - - 141 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 150 - - - 150 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  10 2,642 - 1,273 - 3,925 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 1 - - - 1 

เงินลงทุน  - - - 974 - 974 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 

หนี�สินทางการเงิน       

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 200 - - - - 200 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 910 - - - 910 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 10 1,564 - - - 1,574 

หนี�สินตราสารอนุพันธ ์ - 89 - - - 89 

ตราสารหนี�ที�ออก - 159 - - - 159 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

     ลูกหนี�  

 

เมื�อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด 

ด้อย

คุณภาพ รวม 

สินทรพัย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 706 - - - - 706 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 263 - - - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 16 3,086 - 1,351 - 4,453 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 2 - - - 2 

เงินลงทุน  - - - 519 - 519 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 2 - - - - 2 

หนี�สินทางการเงิน       

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 1,477 - - - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 16 2,098 - - - 2,114 

หนี�สินตราสารอนุพันธ ์ - 36 - - - 36 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2560 

     ลูกหนี�  

 

เมื�อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด 

ด้อย

คุณภาพ รวม 

สินทรพัย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 114 - - - - 114 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 150 - - - 150 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  10 2,642 - 1,273 - 3,925 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 1 - - - 1 

เงินลงทุน - - - 974 - 974 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 

หนี�สินทางการเงิน       

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 200 - - - - 200 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 910 - - - 910 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 10 1,563 - - - 1,573 

หนี�สินตราสารอนุพันธ ์ - 89 - - - 89 

ตราสารหนี�ที�ออก - 159 - - - 159 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2559 

     ลูกหนี�  

 

เมื�อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด 

ด้อย

คุณภาพ รวม 

สินทรพัย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 691 - - - - 691 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 263 - - - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า  16 3,086 - 1,351 - 4,453 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 2 - - - 2 

เงินลงทุน  - - - 519 - 519 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - 2 - - - 2 

หนี�สินทางการเงิน       

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 1,477 - - - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า 16 2,098 - - - 2,114 

หนี�สินตราสารอนุพันธ ์ - 36 - - - 36 

ความเสี�ยงด้านอัตราแลกเปลี�ยน 

 บริษัทฯมีความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนที�สําคัญอันเกี�ยวเนื�องจากการเป�นนายหน้าซื�อขายหลักทรัพย์ที�              

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศและมีรายได้และค่าใช้จ่ายที�เป�นเงินตราต่างประเทศ  
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 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือที�มีสาระสําคัญของสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงิน

ที�เป�นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี� 

(หน่วย: ล้านหน่วย) 

 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี�สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 

สกุลเงิน 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

     (บาทต่อหน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 

ดองเวียดนาม 55,692 61,489 54,254 58,325 0.0014 0.0016 

เหรียญฮ่องกง 2.6 0.9 2.6 0.8 4.1803 4.6637 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 4.0 0.8 0.7 32.6809 36.0025 

กีบลาว 326.9 225.1 326.9 208.1 0.0039 0.0044 

เหรียญสิงคโปร์ 0.1 0.1 0.1 0.1 24.4503 24.8010 

เรียลกัมพูชา 228.7 285.4 220.4 437.7 0.0081 0.0089 

เยนญี�ปุ่น 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2898 0.3113 

 นอกจากนี� ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือจํานวน 20 

ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราแลกเปลี�ยนตามสัญญา 32.56 - 32.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ�งจะครบกําหนดในเดือน

มกราคม 2561 (31 ธันวาคม 2559: 36 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราแลกเปลี�ยนตามสัญญา 35.79 - 36.01 บาทต่อ

เหรียญสหรัฐ)  

 ความเสี�ยงดา้นสภาวะตลาด 

 บริษัทฯมีความเสี�ยงด้านสภาวะตลาดที�เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสารอนุพันธ์

ซึ�งอาจจะมีผลทําให้มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่าหลักประกันของลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า

ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้จัดการความเสี�ยงด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้โดย

วิเคราะห์ความเสี�ยงด้านตลาดในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม 

และมีการควบคุมความเสี�ยงให้เป�นไปตามนโยบาย 
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 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือที�มีสาระสําคัญของสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงิน

ที�เป�นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี� 

(หน่วย: ล้านหน่วย) 

 สินทรัพย์ทางการเงิน หนี�สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 

สกุลเงิน 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

31 ธันวาคม

2560 

31 ธันวาคม

2559 

     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ดองเวียดนาม 55,692 61,489 54,254 58,325 0.0014 0.0016 

เหรียญฮ่องกง 2.6 0.9 2.6 0.8 4.1803 4.6637 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.9 4.0 0.8 0.7 32.6809 36.0025 

กีบลาว 326.9 225.1 326.9 208.1 0.0039 0.0044 

เหรียญสิงคโปร์ 0.1 0.1 0.1 0.1 24.4503 24.8010 

เรียลกัมพูชา 228.7 285.4 220.4 437.7 0.0081 0.0089 

เยนญี�ปุ่น 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2898 0.3113 

 นอกจากนี� ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือจํานวน 20 

ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราแลกเปลี�ยนตามสัญญา 32.56 - 32.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ�งจะครบกําหนดในเดือน

มกราคม 2561 (31 ธันวาคม 2559: 36 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราแลกเปลี�ยนตามสัญญา 35.79 - 36.01 บาทต่อ

เหรียญสหรัฐ)  

 ความเสี�ยงดา้นสภาวะตลาด 

 บริษัทฯมีความเสี�ยงด้านสภาวะตลาดที�เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสารอนุพันธ์

ซึ�งอาจจะมีผลทําให้มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่าหลักประกันของลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า

ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้จัดการความเสี�ยงด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับที�ยอมรับได้โดย

วิเคราะห์ความเสี�ยงด้านตลาดในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสม 

และมีการควบคุมความเสี�ยงให้เป�นไปตามนโยบาย 
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34. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน 

 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั �นของมูลค่ายุติธรรมได้ดังนี� 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์     

 สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 1 - 1 

เงินลงทุนเพื�อค้า      

ตราสารทุน 970 - - 970 

หน่วยลงทุน - 151 - 151 

หนี�สินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

หนี�สินตราสารอนุพันธ์     

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 1 - 1 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์ 87 - - 87 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์     

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 2 - 2 

เงินลงทุนเพื�อค้า      

ตราสารทุน 366 - - 366 

หน่วยลงทุน - 150 - 150 

หนี�สินที�วัดมูลค่าด้วย มูลค่ายุติธรรม     

หนี�สินตราสารอนุพันธ์     

 สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - 2 - 2 

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ ์ 34 - - 34 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  141 - - 141 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 150 - 150 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 3,925 - 3,925 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 2 2 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 1 1 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 200 - 200 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 910 - 910 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 1,574 - 1,574 

ตราสารหนี�ที�ออก - 159 - 159 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 1 - 1 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  705 - - 705 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 263 - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 4,453 - 4,453 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 3 3 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 2 2 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 1,477 - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 2,114 - 2,114 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 2 - 2 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  141 - - 141 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 150 - 150 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 3,925 - 3,925 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 2 2 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 1 1 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 200 - 200 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 910 - 910 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 1,574 - 1,574 

ตราสารหนี�ที�ออก - 159 - 159 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 1 - 1 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  705 - - 705 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 263 - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 4,453 - 4,453 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 3 3 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 2 2 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 1,477 - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 2,114 - 2,114 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 2 - 2 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน  



90            รายงานประจําป 2560 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2560 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  114 - - 114 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 150 - 150 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 3,925 - 3,925 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 2 2 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 1 1 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 200 - 200 

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 910 - 910 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 1,574 - 1,574 

ตราสารหนี�ที�ออก - 159 - 159 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 1 - 1 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  691 - - 691 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 263 - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 4,453 - 4,453 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 3 3 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 2 2 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 1,477 - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 2,114 - 2,114 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 2 - 2 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี� 

(ก) สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั �นหรือสินทรัพย์ทางการเงินที�มีการคิด

ดอกเบี�ยในอัตราเทียบเคียงกับราคาตลาด ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�สํานักหักบัญชี

และบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เงินลงทุนทั�วไป เจ้าหนี�สํานักหัก

บัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนี�สินดังกล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมใช้ราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนที�

ไ ม่อยู่ ในความต้องการของตลาด คํานวณเทียบเคียงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหุ้นของบริษัทฯ                  

ที�ลงทุน ยกเว้น เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที� ไ ม่ ใ ช่หลักทรัพย์จดทะเ บียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง                 

ประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที�ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2559 

 มูลค่ายุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที�เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  691 - - 691 

ลูกหนี�สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 263 - 263 

ลูกหนี�ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 4,453 - 4,453 

เงินลงทุนทั�วไป  - - 3 3 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - 2 2 

หนี�สินที�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 1,477 - 1,477 

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพยแ์ละสัญญาซื�อขาย

ล่วงหน้า  - 2,114 - 2,114 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 2 - 2 
(1) รวมอยู่ใน “หนี�สินอื�น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี� 

(ก) สินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั �นหรือสินทรัพย์ทางการเงินที�มีการคิด

ดอกเบี�ยในอัตราเทียบเคียงกับราคาตลาด ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�สํานักหักบัญชี

และบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า เงินลงทุนทั�วไป เจ้าหนี�สํานักหัก

บัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื�อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนี�สินดังกล่าวประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมใช้ราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนที�

ไ ม่อยู่ ในความต้องการของตลาด คํานวณเทียบเคียงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ต่อหุ้นของบริษัทฯ                  

ที�ลงทุน ยกเว้น เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที� ไ ม่ ใ ช่หลักทรัพย์จดทะเ บียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง                 

ประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที�ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 



92            รายงานประจําป 2560 

(ค) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ คํานวณโดยใช้แบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าซึ�งข้อมูลที�

นํามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป�นข้อมูลที�สามารถสังเกตได้ในตลาดที� เกี�ยวข้อง เช่น อัตรา

แลกเปลี�ยนทันที และอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป�นต้น 

(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืม ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยตลาด

ปัจจุบันของเงินให้สินเชื�อประเภทเดียวกัน 

(จ) หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที�จ่ายดอกเบี�ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี�ยในตลาด แสดงมูลค่า

ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

35. การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในการบริหารทุนของบริษัทฯคือ การดํารงไว้ซึ�งความสามารถในการดําเนินงานอย่าง

ต่อเนื�อง การดํารงไว้ซึ�งโครงสร้างทางการเงินที�เหมาะสมและการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป�นไปตาม

ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

36. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2560 ในอัตรา 0.06 บาท ต่อหุ้น ทั�งนี�จะนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ถือหุ้นที�จะมีขึ�นในวันที� 24 

เมษายน 2561 เพื�อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

37. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื�อวันที� 20 กุมภาพันธ ์2561  
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ความเห็นของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับรายการระหว่างกันที�เกิดขึ�น  
ค่านายหน้ารับ 

บริษัทฯ ให้บริการการเป�นนายหน้าซื�อขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ตามปกติธุรกิจ โดยคิดค่าบริการในอัตราค่านายหน้าขั�นตํ�าของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ�งคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป�นรายการที�สมเหตุสมผลและยุติธรรม 

การใช้บริการบอกรับเป�นสมาชิกสื�อสัญญานดาวเทียม 

บริษัทฯ ใช้บริการบอกรับเป�นสมาชิกสื�อสัญญานดาวเทียมจากบริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากัด ทั�งสําหรับภายใน

สํานักงานและให้บริการลูกค้าที�ซื�อขายหลักทรัพย์ โดยช� าระค่าบริการเป�นรายเดือน ซึ�งอัตราค่าบริการที�บริษัทฯ ช� าระให้แก่ 

บริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากัด เป�นอัตราเดียวกับที� บริษัท ทรู วิชั�นส์ กรุ๊ป จํากัด คิดจากลูกค้ารายอื�น  คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที�เป�นธรรม 

นโยบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหว่างกันโดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

โดยสําหรับรายการระหว่างกันที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตนั�น แบ่งออกเป�น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที�เกิดขึ�นเป�นปกติ

และต่อเนื�อง และรายการพิเศษที�เกิดขึ�นเป�นครั�งคราว โดยขั�นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแบ่งได้เป�นดังนี� 

1. รายการที�เกิดขึ�นเป�นปกติและต่อเนื�อง 

เนื�องจากรายการบางรายการ เช่น ค่านายหน้ารับ เป�นรายการที�จะยังคงเกิดขึ�นอย่างต่อเนื�องในอนาคต

เนื�องจากเป�นรายการปกติธุรกิจ ดังนั�นบริษัทฯ จะกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการ

ดังกล่าว โดยมีการระบุเงื�อนไขการดําเนินการสําหรับแต่ละรายการให้เป�นไปตามเงื�อนไขการค้าทั�วไป และเป�นไป

ตามราคาที�ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู้

พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณา

ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที�เกิดขึ�นทุกไตรมาส 

2. รายการพิเศษที�เกิดขึ�นเป�นครั�งคราว 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป�นผู้ให้ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของ

รายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช� านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที�

เกิดขึ�น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที�มีความรู้ความช� านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สิน หรือสํานักงานกฎหมาย เป�นต้น ที�เป�นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งเป�นผู้ให้

ความเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที�มีความรู้

ความช� านาญพิเศษจะถูกนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตาม

กฎระเบียบที�เกี�ยวข้อ 

 

 

 

  


