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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  (กลุ่มบริษัท) ซึ ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิูนสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 0341 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิูนสุด
วันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส 
จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อ
งบการเงินโดยรวม 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จํานวน 1,050 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 72 
ของรายได้รวม โดยบริษัทฯคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งอัตราค่า
นายหน้าเป็นอัตราที่ต่อรองอย่างเสรี และมีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได เนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการและจํานวนลูกค้ามี
จํานวนมากและอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจยั อีกทั้งการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้า จาก
การซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคํานวณรายได้ ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
และสุ่มทดสอบอัตราค่านายหน้า การคํานวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สําคัญที่ทําผ่านใบสําคัญทั่วไป  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.8 บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากสถานะของลูกหนี้แต่ละราย 
ความเสี่ยงในการเรียกชําระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้คํ้าประกัน ทั้งนี้ในการทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์และการ ให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบายให้ลูกค้าวางหลักประกัน โดยมูลค่าของหลักประกันที่วางขึ้นอยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ 
วงเงินของการทําธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามี
ความสําคัญ เนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้จํานวนมากรายและมียอดคงค้างเป็นจํานวนเงินที่เป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน (ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีจํานวน 2,221 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 47 ของยอด
สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้าพเจ้าจึงให้ความสําคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับ
ลูกหนี้ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย 

• ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การคํานวณมูลค่า
หลักประกัน การคํานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงประเมินวิธีการพิจารณา
และคํานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบายของบริษัทฯกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับและสุ่ม
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ทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคํานวณมูลค่าหลักประกันและการปรับมูลค่า
ยุติธรรมหลักประกัน  

• ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิูนรอบระยะเวลารายงาน โดยการสุ่มทดสอบข้อมูลที่นํามาใช้ใน
การคํานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับชําระเงินภายหลังวันสิูนรอบระยะเวลา
รายงาน การจัดชั้นและการคํานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อ
ข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญหรือไม่  

เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพจิารณาว่าจําเป็นเพือ่ใหส้ามารถจัดทํา งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทํา 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบัญชีสําหรบักิจการที่ดําเนินงานตอ่เนื่องของผูบ้ริหารและสรปุจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพ เจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องต่าง ๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและ
ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจ
พิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มี ส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 
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ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้ 
 
 

รัตนา จาละ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1512 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
กรุงเทพฯ: 12 กุมภาพันธ์ 2562 



 

034 รายงานประจ าปี 2561 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 0341 
 

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 31 ธันวาคม 0341 31 ธันวาคม 0340 31 ธันวาคม 0341 31 ธันวาคม 0340 
สนิทรพัย ์      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4, 28.3 376,612,496 140,522,829 354,046,723 114,463,433 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 7 688,722,575 149,724,393 688,722,575 149,724,393 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 8 2,220,757,080 3,925,107,300 2,220,757,080 3,925,107,300 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ 9 - 961,652 - 961,652 
เงินลงทุน 10 820,769,503 973,542,869 820,769,503 973,542,869 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน  1,248,294 266,558 1,248,294 266,558 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 11 119,060,796 225,669,644 113,162,491 230,803,146 
อุปกรณ ์ 12 74,105,487 71,737,726 74,105,487 71,737,726 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 13 260,339,270 253,079,923 260,339,270 253,079,923 
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อตดับัญช ี 14.1 25,292,812 23,702,309 27,886,746 23,598,041 
สินทรัพย์อื่น 15 167,411,251 188,524,511 168,599,156 191,680,719 
รวมสนิทรพัย ์  4,754,319,564 5,952,839,714 4,729,637,325 5,934,965,760 
หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ      
หนีส้นิ      
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน  - 200,000,000 - 200,000,000 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 16 423,883,317 909,729,983 423,883,317 909,729,983 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 17 1,495,294,583 1,573,696,190 1,495,294,583 1,573,696,190 
หนี้สินตราสารอนุพันธ ์ 9 4,772,145 88,506,729 4,772,145 88,506,729 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  - 10,162,133 - 9,515,980 
ตราสารหนี้ท่ีออก  - 158,856,887 - 158,856,887 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 55,463,100 61,139,130 54,834,762 57,375,853 
เจ้าหนี้อื่น 19 1,438,802 1,439,163 8,838,802 1,439,163 
หนี้สินอื่น 20 242,311,018 353,848,634 234,676,411 353,055,380 
รวมหนีส้นิ  2,223,162,965 3,357,378,849 2,222,300,020 3,352,176,165 
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้      
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่) 
ณ วนัที ่11 ธนัวาคม 0341 
 

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 31 ธันวาคม 0341 31 ธันวาคม 0340 31 ธันวาคม 0341 31 ธันวาคม 0340 
สว่นของเจา้ของ      
ทุนเรือนหุ้น      

ทุนที่ออกและชาํระแล้ว      
หุ้นสามัญ 361,201,003 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.40 บาท  930,244,840 930,244,840 930,244,840 930,244,840 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  620,892,885 620,892,885 620,892,885 620,892,885 
สํารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์  322,946 322,946 322,946 322,946 
ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถอืหุ้น      

ในบริษัทย่อย  (251,580) (251,580) - - 
กําไรสะสม      

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 01 78,640,769 78,640,769 78,640,769 78,640,769 
ยังไม่ได้จดัสรร  901,949,260 965,867,466 877,235,865 952,688,155 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน      

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได ้  (1,417,318) (938,307) - - 
รวมส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  2,530,381,802 2,594,779,019 2,507,337,305 2,582,789,595 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย  774,797 681,846 - - 
รวมสว่นของเจา้ของ  2,531,156,599 2,595,460,865 2,507,337,305 2,582,789,595 
รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ  4,754,319,564 5,952,839,714 4,729,637,325 5,934,965,760 
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้      
 
 
 
 
 
 
 



 

036 รายงานประจ าปี 2561 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 
สาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่11 ธนัวาคม 0341 
 

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 0341 0340 0341 0340 
กาํไรหรอืขาดทนุ:      
รายได ้      
รายได้ค่านายหน้า 00, 06.0 1,027,303,106 1,169,079,301 1,049,505,108 1,169,079,301 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 23 94,195,367 148,573,511 94,195,367 148,573,511 
รายไดด้อกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรพัย ์  67,677,923 80,526,168 67,677,923 80,526,168 
กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 24 226,280,431 250,833,020 226,217,315 250,833,020 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มและการร่วมค้า 11.2 2,832,737 (22,254,040) - - 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรว่ม  8,797,834 - - - 
กําไรจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า  - 9,874,074 - - 
รายได้อื่น 28.2 14,014,637 18,538,156 17,614,636 22,138,156 
รวมรายได ้  1,463,304,037 1,655,170,190 1,455,210,349 1,671,150,156 
คา่ใชจ้า่ย      
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 16,25 874,700,850 903,145,856 841,148,211 873,145,342 
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย  166,365,028 146,238,201 166,305,028 146,183,201 
ต้นทุนทางการเงิน  31,537,137 31,135,553 31,537,137 31,135,553 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  (96,000) 5,660,196 (96,000) 5,660,196 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน  - 842,088 - 47,756,833 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการรว่มค้า  - 291,427 - 45,742,698 
ค่าใช้จ่ายอื่น 06.0 414,617,796 359,591,935 455,199,883 404,503,533 
รวมคา่ใชจ้า่ย  1,487,124,811 1,446,905,256 1,494,094,259 1,554,127,356 
กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได ้  (23,820,774) 208,264,934 (38,883,910) 117,022,800 
ภาษีเงินได ้ 12.0 133,647 (31,009,824) 3,094,068 (28,074,333) 
กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัป ี  (23,687,127) 177,255,110 (35,789,842) 88,948,467 
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่:      
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรอืขาดทนุในภายหลัง:      
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน      

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได ้  (257,011) (4,044,533) - - 
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรอืขาดทนุในภายหลัง      

- สุทธิจากภาษีเงินได ้  (479,011) (6,266,755) - - 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง8      
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในการร่วมค้า      

- สุทธิจากภาษีเงินได ้  - 467,821 - - 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย      

- สุทธิจากภาษีเงินได ้  (5,254,228) (2,110,293) (4,778,548) (1,613,242) 
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง      

- สุทธิจากภาษีเงินได ้  (3,032,006) (1,642,472) (4,778,548) (1,613,242) 
กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่สาํหรบังวด  (5,733,239) (7,909,227) (4,778,548) (1,613,242) 
กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด  (29,420,366) 169,345,883 (40,568,390) 87,335,225 
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้      
 



 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2561 037 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ตอ่) 
สาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่11 ธนัวาคม 0341 
 

(หน่วย: บาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหต ุ 0341 0340 0341 0340 
การแบง่ปนักาํไร (ขาดทนุ)      
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ  (23,797,934) 154,920,803 (13,567,620) 88,948,467 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย  110,807 334,307   
  (23,687,127) 177,255,110   
      
การแบง่ปนักาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม    (40,568,390) 65,335,225 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถอืหุ้นบริษัทฯ  (29,513,317) 169,030,234   
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย  92,951 315,649   

  (29,420,366) 169,345,883   
      
กาํไรตอ่หุน้      
กาํไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน      

กําไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 26 (0.04) 0.10 (0.06) 0.13 
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้      
 
 
 
 
 
 
 



 

038 รายงานประจ าปี 2561 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด 
สาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่11 ธนัวาคม 0341 
 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 0341 0340 0341 0340 
กระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงาน     
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ (23,820,774) 006,042,712 (38,883,910) 117,022,800 
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จา่ย)     

จากกิจกรรมดําเนินงาน     
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญช ี 60,247,624 45,470,796 60,247,624 45,470,796 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (96,000) 5,660,196 (96,000) 5,660,196 
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนา่ยและตัดจําหน่ายอุปกรณ ์     

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 215,942 5,977,405 215,942 5,977,405 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน - 842,088 - 47,756,833 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกิจการรว่มค้า - 291,427 - 45,742,698 
กําไรจากการขายเงินลงทุนในการรว่มค้า (6,575,612) - - - 
กําไรจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า - (9,874,074) - - 
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกดิขึ้นจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า 01,034,145 (2,532,520) 23,256,367 (2,532,520) 
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกดิขึ้นขากการวดัมูลค่าตราสารอนพุันธ ์ (10,605,531) (13,043,522) (10,605,531) (13,043,522) 
ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มและการร่วมค้า (2,832,737) 22,254,040 - - 
สํารองประมาณการหนี้สินผลประโยชนข์องพนักงาน (3,096,790) 7,670,187 607,124 7,184,646 
รายไดด้อกเบี้ยและเงินปันผล (74,775,849) (57,618,296) (74,712,732) (57,618,296) 
รายไดด้อกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรพัย ์ (67,677,923) (80,526,168) (67,677,923) (80,526,168) 
ต้นทุนทางการเงิน 31,516,820 31,049,636 31,516,820 31,049,636 
ดอกเบี้ยตดัจําหนา่ยสําหรับสัญญาเช่าทางการเงนิ 20,317 85,917 20,317 85,917 
ค่าตัดจําหนา่ยส่วนตํ่ามูลค่าตั๋วแลกเงิน 1,143,113 (1,143,113) 1,143,113 (1,143,113) 

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงใน     
สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดาํเนนิงาน (75,303,255) 162,828,933 (74,968,789) 151,087,308 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิุมขึ้น) ลดลง     
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ (517,836,210) 119,688,452 (517,836,210) 119,688,452 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 1,702,836,465 521,282,298 1,702,836,465 521,282,298 
เงินลงทุน 129,516,999 (453,274,319) 129,516,999 (453,274,319) 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (981,736) 1,235,318 (981,736) 1,235,318 
สินทรัพย์อื่น 13,337,813 (52,930,862) 14,240,488 (52,911,861) 

หนี้สินดําเนินงานเพิุมขึ้น (ลดลง)     
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ (485,846,666) (567,165,022) (485,846,666) (567,165,022) 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (56,201,405) (540,395,647) (78,401,607) (540,395,647) 
หนี้สินตราสารอนุพันธ ์ (93,329,374) 59,974,167 (93,329,374) 59,974,167 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (9,121,400) (3,545,400) (9,121,400) (3,545,400) 
เจ้าหนี้อื่น (361) (196,081) 7,399,639 (196,081) 
หนี้สินอื่น (55,387,238) (55,825,070) (62,228,592) (55,675,489) 

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน 307,261,210 (808,323,233) 531,279,217 (819,896,276) 
เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล 152,947,804 142,742,269 152,884,687 142,742,269 
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (31,406,494) (31,222,617) (31,406,494) (31,222,617) 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (11,276,933) (67,687,482) (9,515,980) (67,141,655) 
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน 639,747,807 (764,491,063) 643,241,430 (775,518,279) 
     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้      
 
 
 
 
 



 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2561 039 

 

บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
สาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่11 ธนัวาคม 0341 
 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 0341 0340 0341 0340 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ     
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน     

เงินสดรับจากการขายกิจการรว่มค้า 115,420,433 114,701,702 117,640,655 114,701,702 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ ์ 565,533 676,589 565,533 676,589 
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ ์ (25,844,658) (59,065,269) (25,844,658) (59,065,269) 
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (100,465,905) (140,483,013) (100,465,905) (140,483,013) 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (8,104,375) (84,169,991) (8,104,375) (84,169,991) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ     
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมจดัหาเงิน     

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (200,000,000) 200,000,000 (200,000,000) 200,000,000 
เงินสดรับ (จ่าย) จากตราสารหนี้ท่ีออก (160,000,000) 160,000,000 (160,000,000) 160,000,000 
เงินสดจ่ายชําระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (669,865) (1,148,340) (669,865) (1,148,340) 
เงินปันผลจ่าย (34,883,900) (75,582,380) (34,883,900) (75,582,380) 

เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (395,553,765) 283,269,280 (395,553,765) 283,269,280 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิุมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 236,089,667 (565,391,774) 239,583,290 (576,418,990) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 140,522,829 705,914,603 114,463,433 690,882,423 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายป ี 376,612,496 140,522,829 354,046,723 114,463,433 
     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้      
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บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนุนัเซยี ไซรสั จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 

สาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่11 ธนัวาคม 0341 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟุนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย และมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ บริษัท ฟุนันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จํากัด (มหาชน) และธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯในอัตราร้อยละ 29.29 และร้อยละ 22.29 ของทุนที่ออกและชําระแล้วของ 
บริษัทฯ บริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนและสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟุศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 
และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้ 
1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 
2. การค้าหลักทรัพย์ 
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 
4. การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 
5. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
6. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
7. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสาขาทั้งสิูนจํานวน 31 สาขา และ 31 สาขา ตามลําดับ 

2. เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และการแสดงรายการ
ในงบการเงินได้ทําขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 
สธ. 22/2559 เรื่อง แบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบ
การเงินฉบับภาษาไทยนี ้

งบการเงินนี้ได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี ้
   อัตราร้อยละของการถือหุ้น 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งข้ึน             
ในประเทศ 

31 ธันวาคม 
0341 

31 ธันวาคม 
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท หลักทรัพยท์ี่ปรกึษาการลงทุน เอฟเอสเอส 

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  
ที่ปรึกษาการลงทุน ไทย 96.25 96.25 

(ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ
จํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

(ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทํางบการเงนิรวมตัง้แตว่ันที่บริษัทฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษัทย่อย
จนถึงวันที่บริษัทฯสิูนสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

(ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 
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(จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว  

(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิูนรอบระยะเวลา
รายงาน กําไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ทั้งนี้ ผลต่างจาก
การแปลงค่ารับรู้ในรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” โดยแสดง
เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน 

2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทฯจดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริุมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริุมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ มีเนื้อหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ ุมในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2562 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริุมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าว ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการ
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 0340)  เรื่อง สัญญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 0340)  เรื่อง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 0340)  เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกีย่วกับบริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560) 
 เรื่อง โปรแกรมสิทธพิิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

 เรื่อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรพัย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

 เรื่อง การโอนสินทรพัย์จากลูกค้า 
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทํากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กําหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํา
กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิุงตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้า
หรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จ จริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย 

ค.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครือ่งมอืทางการเงินทีจ่ะมผีลบงัคับใชส้าํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริมุ
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วย
มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับท่ี 9 เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับท่ี 19 การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงนิ ลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทาง
การเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทําให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิก
ไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริุมนํามาตรฐาน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

(ก) รายได้ค่านายหน้า 
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่ที่เกิดรายการ 

(ข) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เป็นรายได้โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยวัด
ความสําเร็จของงานที่ทําเสร็จจากอัตราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจบุันเปรียบเทียบกับบริการทั้งสิูนที่ต้องให้บริการ ทั้งนี้ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้ 

(ค) รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 
ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บ
เงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง 
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กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย 
(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้ 
(2) ลูกหนี้ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างชําระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 
(3) ลูกหนี้ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชาํระเงินเกินกว่าสามเดอืน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดัเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่บริษัทฯจะได้รับชําระหนี้ทั้งหมด 
(4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา 
(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้างชําระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 

เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(“ก.ล.ต.”)  

(ง) กําไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ 
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ 

ดอกเบี้ยและเงินปันผล 
ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อ
บริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันครบกําหนดไม่เกิน 3 เดือนนับจาก
วันที่ได้มา รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบกําหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจํากัดในการ
เบิกใช้ 

4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯเพือ่การซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด การซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์
และการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯเพื่อประโยชน์ของการควบคุมภายใน และ ณ วันสิูน
รอบระยะเวลารายงานบริษัทฯได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะที่เป็นของบริษัทฯเท่านั้น 

4.5 ลูกหนี้/เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

ลูกหนี้/เจ้าหนี้สํานักหักบัญชแีละบริษทัหลักทรพัย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อ
ขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเงินที่ได้นําไปวางเป็นประกันกับสํานักหักบัญชีในการทําธุรกรรมอนุพันธ์ และ
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ในต่างประเทศผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบวก
ด้วยดอกเบี้ยค้างรับ และหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

ทั้งนี ้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที ่ซื ้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู ้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้
หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่ เงินที่
นําไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้อื่น (เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชําระเงินได้ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดําเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนชําระ เป็นต้น) 
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4.7 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นําไปขายหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิูนรอบระยะเวลารายงานบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้หุ้นยืม โดยคํานวณจาก
ราคาเสนอขายล่าสุด ณ วันสิูนวันทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่ง
นําไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน เงินสดที่นําไปวางเป็นหลักประกันหรือ
รับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” หรือ “เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน” และบันทึกค่าธรรมเนียมการยืม
และการให้ยืมหลักทรัพย์ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา 

4.8 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลค่า
ของหลักทรัพย์ที่ใช้คํ้าประกันและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ได้รับชําระคืนไม่
ครบ ทั้งนี้บริษัทฯถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง 
(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รบัการชาํระหนี้และบรษิัทฯได้ดําเนินการจําหน่ายหนี้สูญ

จากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว 
(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯได้ทําสัญญาปลดหนี้ให้ 

(ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนท่ีสูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้ 
(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหาและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันตํ่ากว่ามูลหนี้ 
(2) ลูกหนี้ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างชําระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป 
(3) ลูกหนี้ผ่อนชําระรายที่มีงวดการชาํระเงินเกินกว่าสามเดอืน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชดัเจนและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่

ที่บริษัทฯจะได้รับชําระหนี้ทั้งหมด 

(ค) มูลหนี้จัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนไม่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะตาม (ข) 

โดยบริษัทฯตัดจําหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนของมูลหนี้จัด
ชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 

4.9 เงินลงทุน 

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วน
ของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(ข) เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจําที่มีกําหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา หรือ
เงินฝากประจําที่มีวันครบกําหนดภายใน 3 เดือน แต่มีความตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมหรือมีข้อกําหนดในการเบิกใช้ 

(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี) 

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิูนวันทําการสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่คํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วันสิูนรอบระยะเวลา
รายงาน 

บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
ใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
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โอนจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการ
โอนเปลี่ยน 

บริษัทฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนตามเกณฑ์วันที่เกิดรายการ (Trade date) และเมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างสิุงตอบแทนสทุธิที่ได้รับกับตน้ทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรบัรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุน บริษัทฯ
ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน  

4.10 เงินให้กู้ยืม 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการรับรู้เริุมแรกด้วยจํานวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงาน  เงินให้กู้ยืมวัดมูลค่าใน
เวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอด
ช่วงเวลาที่ให้กู้ยืม 

4.11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

(ก) งบการเงินรวม 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย 

(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

4.12 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 

อุปกรณ์สํานักงาน     5 ปี 
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง     5 ปี 
ยานพาหนะ      5 ปี 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง 

ค่าเสื่อมราคาแสดงรวมอยู่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

บริษัทฯตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการ
ใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการกําไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ
ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริุมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริุมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)  

บริษัทฯตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิูนปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

ค่าตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดของบริษัทฯคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยใช้วิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้ 
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ค่าสมาชิกตลาดอนุพันธ์      10 ปี 
ค่าซื้อส่วนงานนายหน้าลูกค้ารายย่อย    2 ปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์      5 - 15 ปี  
สิทธิในการใช้ระบบ       5 ปี 

ไม่มีการคิดค่าตัดจําหน่ายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 

4.14 ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก
กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 
วันสิูนรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิูนรอบ
ระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและ
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิูนรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการ
นําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ 

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวันสิูนรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วน
ของกําไรหรือขาดทุน เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูง
กว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับ
จากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาด
ปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อน
ถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผู้ซื้อกับ
ผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที ่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 
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4.16 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรับรู้เริุมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิุงตอบแทนที่ได้รับ ในเวลามาต่อมาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิุงตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อ
ชําระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

4.17 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบ
หลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ต และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นการประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็น
ต้น 

4.18 ตราสารหนี้ที่ออก 

ตราสารหนี้ที่ออกรับรู้เริุมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิุงตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาตราสารหนี้ที่ออกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคา
ทุนตัดจําหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ ผลต่างระหว่างสิุงตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชําระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม 

4.19 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้วมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระ
ผูกพันดังกล่าว และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

4.20 ผลประโยชน์พนักงาน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ  

(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชพี ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ  
บริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ
และบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected 
Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทําการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

กําไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ซึ ่งคํานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกําไรสะสม 

4.21 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพย์ที่
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ได้มาตามสัญญาเช่าการเงนิจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรพัย์ที่เช่าหรืออายุสัญญาเช่าแล้วแต่อย่างใดจะตํ่า
กว่า 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้
เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

4.22 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯและบริษัทย่อย 
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯและ
บริษัทย่อย 

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิด
กับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

4.23 เงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัว
เงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิูนรอบระยะเวลารายงาน 

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

4.24 ตราสารอนุพันธ์ 

(ก) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 
บริษัทฯรับรู้ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ณ วันเริุมแรกและจะรับรู้กําไรหรือ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในภายหลังในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้ราคาเสนอขายสุดท้ายของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิูนวันทําการสุดท้ายของปี 

(ข) ฟุวเจอร์ส 
บริษัทฯบันทึกภาระจากฟุวเจอร์สเป็นรายการนอกงบการเงินและจะรับรู้กําไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ของฟุวเจอร์สในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ายุติธรรมของฟุวเจอร์สที่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดคํานวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อ/ขายสุดท้ายของฟุวเจอร์สนั้นของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) ณ สิูนวันทําการสุดท้ายของปี 

(ค) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
บริษัทฯบันทึกภาระจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นรายการนอกงบการเงิน และจะรับรู้กําไรขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ายุติธรรมคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยของอัตราซื้อและอัตราขายตามระยะเวลาที่เหลือจนกว่าจะครบกําหนดของแต่ละสัญญา 

4.25 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัท
ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
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การเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ
ตามประเภทของข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรพัย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันสิูนรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิูนรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 

5. การใชด้ลุยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั 

ในการจัดทํางบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน  

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯและ
บริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 

5.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว 
โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตวัแปรที่มีอยู่ในตลาด โดย
คํานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อย และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการ
คํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

5.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยง
ด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ก.ล.ต. ประกอบกับดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปัญหาในการจ่ายชําระคืน โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้แต่ละ
ราย ความน่าจะเป็นของการผิดนัดและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้คํ้าประกัน  

5.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง
อย่างมีสาระสําคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสําคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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5.5 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิก
ใช้งานอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาด
ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จําเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์  หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากแตกต่าง
ชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.8 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการ
ประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการลาออกของพนักงาน เป็นต้น 

5.9 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชา่ว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอยีดของสัญญาเพือ่พจิารณาว่าบริษัทฯและบรษิัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ใน
สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

5.10 คดีฟ้องร้อง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี ้สินที ่อาจจะเกิดขึ ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียก ค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีที่ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
ไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินในส่วนน้ัน 
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6. เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม  

0341 
31 ธันวาคม  

0340 
31 ธันวาคม  

0341 
31 ธันวาคม  

2560 
เงินสด เงินฝากระยะสั้นและตั๋วเงินระยะสั้น  

ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันท่ีได้มา 593,134 903,573 570,569 877,513 
หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯเพือ่ลูกค้า (216,522) (763,050) (216,522) (763,050) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  376,612 140,523 354,047 114,463 

 

ข้อมูลเพิุมเติมประกอบกระแสเงินสด 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 0341 0340 0341 0340 
รายการที่มิใช่เงินสด:     

ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                 
โดยยังมิได้ชาํระเงิน 41,876 97,488 41,876 97,488 

 

7. ลกูหนีส้าํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  
ลูกหนี้สํานักหักบัญช ี 727,708 182,583 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรพัย์ตา่งประเทศ 233,762 124,124 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรพัย์ในประเทศ 4,555 200 
หัก: ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษทัฯเพื่อลูกค้า (58,495) (39,777) 
หัก: ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยต์่างประเทศในนามบริษัทฯเพือ่ลูกค้า (218,807) (117,406) 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 688,723 149,724 
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8. ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560  
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์   
ลูกหนี้ซื้อหลักทรพัย์ด้วยเงินสด 1,091,714 2,630,768 
เงินให้กู้ยืมเพือ่ซื้อหลักทรพัย ์ 928,833 1,266,366 
ลูกหนี้ทรพัย์สินวางประกัน 90,731 9,557 
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย์ 90,890 9,587 
ลูกหนี้อื่น 74,856 70,138 
รวมลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย ์ 2,277,024 3,986,638 
บวก: ดอกเบีย้ค้างรับ 4,954 6,564 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (69,358) (69,550) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์  2,212,620 3,923,652 
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซือ้ขายลว่งหน้า   
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซือ้ขายลว่งหน้า 8,137 1,455 
ลูกหนี้อื่น 5,960 3,960 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,960) (5,960) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  2,220,757 3,925,107 

 

8.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ระงับการรับรู้รายได้ 

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 และ 0340 บริษัทฯมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รวมดอกเบี้ยค้างรับ) ที่ระงับการ
รับรู้รายได้เป็นจํานวน 61 ล้านบาท และ 54 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วจํานวน 53 ล้านบาท และ 
54 ล้านบาท ตามลําดับ 

8.2 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจําแนกตามการจัดชั้น 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯได้จําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประกาศของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องการจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งลูกหนี้
จัดชั้นสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย8 ล้านบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 0341 31 ธันวาคม 0340 
  ค่าเผื่อหนี ้ มูลค่าลูกหนี้สทุธ ิ  ค่าเผื่อหนี ้ มูลค่าลูกหนี้สทุธ ิ
  สงสัยจะสูญ หลังหักค่าเผื่อ  สงสัยจะสูญ หลังหักค่าเผื่อ 
 จํานวนมูลหนี ้ ที่ตั้งไว ้ หนี้สงสัยจะสูญ จํานวนมูลหนี ้ ที่ตั้งไว ้ หนี้สงสัยจะสูญ 
มูลหนีจ้ัดชั้นปกต ิ 2,216 - 2,216 3,925 - 3,925 
มูลหนีจ้ัดชั้นตํ่ากว่ามาตรฐาน 5 - 5 - - - 
มูลหนีจ้ัดชั้นสงสัย 75 (75) - 76 (76) - 

รวมลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรัพย ์ 2,296 (75) 2,221 4,001 (76) 3,925 
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8.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 
ยอดต้นป ี 75,510 69,849 
หนี้สงสัยจะสญู (โอนกลับ) (192) 5,661 

ยอดปลายป ี 75,318 75,510 

 

9. สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิตราสารอนพุนัธ ์

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 
 มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน 
 สินทรัพย ์ หนี้สิน ตามสัญญา 
ตราสารอนพุนัธเ์พือ่คา้    
ใบสําคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ - 4,772 1,083,365 
ฟุวเจอร์ส(1) - - 404,295 
รวม - 4,772 1,487,660 

 (1) สัญญาฟุวเจอร์สมีการชําระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาฟุวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิูนงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 11 ธันวาคม 03418 มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาฟุวเจอร์ส มีจํานวน 04 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลําดับ 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2560 
 มูลค่ายุติธรรม จํานวนเงิน 
 สินทรัพย ์ หนี้สิน ตามสัญญา 
ตราสารอนพุนัธเ์พือ่คา้    
ใบสําคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์  - 87,284 2,146,316 
ฟุวเจอร์ส(1) - - 400,866 
สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ 742 1,223 667,816 
รวม 962 88,507 3,214,998 

(1) สัญญาฟุวเจอร์สมีการชําระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาฟุวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิูนงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 11 ธันวาคม 03408 มูลค่ายุติธรรมของ
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - สัญญาฟุวเจอร์ส มีจํานวน 6 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลําดับ 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการชําระราคาแบบส่วนต่างเป็นเงินสดระหว่างราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันซื้อขาย
สุดท้ายกับราคาใช้สิทธิ 

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้น และมีการชําระราคาแบบส่วนต่างเป็นเงินสดระหว่าง
อัตราซื้อ/อัตราขายตามที่ระบุในสัญญากับอัตราซื้อ/อัตราขายอ้างอิงกับอัตราที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในวันครบ
กําหนดอายุของสัญญา ดังนั้น ภาระผูกพันที่แท้จริงภายใต้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวเท่ากับส่วนต่าง
ของอัตราซื้อ/อัตราขายดังกล่าว 

9.1 กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ 

(หน่วย8 พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 
กําไร (ขาดทุน) ที่เกดิขึ้นจรงิจากตราสารอนพุันธ ์ 272,157 84,367 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเ่กิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ ์ 10,606 13,043 
รวม 282,763 97,410 

10. เงนิลงทนุ 

10.1 ราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม 

(หน่วย8 พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
 ราคาทุน/                         

ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม 
ราคาทุน/                         

ทุนตัดจําหน่าย มูลค่ายุติธรรม 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้     
ตราสารทุน 440,114 418,402 969,999 970,197 
หน่วยลงทุน -  150,000 151,346 
บวก (หัก): ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (21,712)  1,544  
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพ่ือลูกค้า -  (150,000)  
หลักทรัพย์เพ่ือค้า 418,402  971,543  
เงนิลงทนุทีถ่อืจนครบกาํหนด     
เงินฝากประจํา 1,251,279  2,451,269  
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 2,345,890  -  
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพ่ือลูกค้า (3,197,272)  (2,451,269)  
เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด 399,897  -  
เงนิลงทนุทัว่ไป     
ตราสารทุน 19,779  19,952  
หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า (17,308)  (17,952)  
เงินลงทุนทั่วไป 2,471  2,000  
เงินลงทุน 820,770  973,543  
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10.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงิน 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2561 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 
เงนิลงทนุทีถ่อืจนครบกาํหนด     
เงินฝากประจํา 1,251,279 - - 1,251,279 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 2,345,890 - - 2,345,890 
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพ่ือลูกค้า (3,197,272) - - (3,197,272) 

รวม 399,897 - - 399,897 

 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2560 
 ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกําหนด รวม 
เงนิลงทนุทีถ่อืจนครบกาํหนด     
เงินฝากประจํา 2,451,269 - - 2,451,269 
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพ่ือลูกค้า (2,451,269) - - (2,451,269) 

รวม - - - - 

 

10.3 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 
กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์เพ่ือค้า (108,002) 93,264 
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (23,256) 2,532 

รวม (131,258) 95,796 
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11. เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 

11.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 งบการเงินรวม 

     ทุนท่ีออกและชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่า         

ตามวิธีส่วนได้เสีย 

ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ              
ท่ีจดทะเบียน 

ประเภท
หลักทรัพย์ท่ี

ลงทุน สกุลเงิน 

11    
ธันวาคม

0341 

11   
ธันวาคม

0340 

11 
ธันวาคม

0341 

11 
ธันวาคม

0340 

11 
ธันวาคม

0341 

11  
ธันวาคม

0340 
     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) 
บรษิัทรว่ม           
SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 
กัมพูชา ตราสารทุน เรียล

กัมพูชา 
63,960,000 63,960,000 20.01 00.01 119,061 113,115 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         119,061 115,317 
การรว่มคา้           
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จํากัด 
บริษัท

หลักทรัพย์ 
ไทย ตราสารทุน บาท - 802,222 - 20.51 - 110,353 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า         - 110,353 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า        119,061 225,670 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ทุนท่ีออกและชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่า         

ตามวิธีราคาทุน 

ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ              
ท่ีจดทะเบียน 

ประเภท
หลักทรัพย์ท่ี

ลงทุน สกุลเงิน 

11   
ธันวาคม

0341 

11   
ธันวาคม

0340 

11 
ธันวาคม

0341 

11 
ธันวาคม

0340 

11 
ธันวาคม

0341 

11  
ธันวาคม

0340 
     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) 
บรษิัทยอ่ย           
บริษัท หลักทรัพย์ท่ีปรึกษาการลงทุน 

เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล 
จํากัด  

ท่ีปรึกษา     
การลงทุน 

ไทย ตราสารทุน บาท 8,000 8,000 96.25 96.03 7,700 7,700 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย         7,700 7,700 
บรษิัทรว่ม           
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 
การรว่มคา้           
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จํากัด 
บริษัท

หลักทรัพย์ 
ไทย ตราสารทุน บาท - 802,222 - 20.51 - 164,555 

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า         - (46,914) 

รวมเงินลงทุนในการร่วมค้า         - 117,641 
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า        113,162 230,803 

 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯขายเงินลงทุนในบริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ 
ไทย ออนไลน์ จํากัด ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดังกล่าว โดยบริษัทฯและคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาซื้อเงินลงทุนในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 ตกลงจะซื้อขายหุ้นจํานวน 3,249,998 หุ้น โดยขายในรอบแรกจํานวน 1,604,444 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 
บาท ราคาขายรวม 115 ล้านบาท ทําให้สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 40.51 เป็นร้อยละ 20.51 
โดยรับชําระค่าหุ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และสําหรับส่วนที่เหลือบริษัทฯมีสิทธิจะขายให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวในราคาและ
เงื่อนไขที่ตกลงไว้ในสัญญาภายใน 1 ปีนับจากวันที่ 15 สิงหาคม 2560  
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ต่อมาในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้บริษัทฯใช้สิทธิเจรจาและดําเนินการขายหุ้นส่วนที่
เหลือใน บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด ทั้งหมดจํานวน 1,645,554 หุ้น ในราคาหุ้นละ 71.49 บาท ราคาขาย
รวม 118 ล้านบาท โดยต้องบรรลุเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อเงินลงทุนลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯได้ดําเนินการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายเงินลงทุนทั้งหมดจนแล้วเสร็จและได้รับชําระค่าหุ้นในวันเดียวกัน 

 

11.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก         
เงินลงทุนในบริษัทร่วม                    

และการร่วมค้า 

ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในบรษิัทร่วมและ

การร่วมค้า เงินปันผลที่บริษัทฯรับใน 

 
สําหรับปีสิูนสุดวันที่                    

31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิูนสุดวันที่                     

31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิูนสุดวันที่                    

31 ธันวาคม 
ชื่อบริษัท 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บรษิทัรว่ม       
SBI Royal Securities Plc. 4,342 11,568 (598) (6,267) - - 
การรว่มคา้       
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จํากัด (1,509) (33,822) - 468 - - 

รวม 2,833 (22,254) (598) (5,799) - - 

 

สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลกําไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบ
การเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสียโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและการร่วมค้า ซึ่งยังไม่มีการ
สอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วมและการร่วมค้า อย่างไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบการเงินสําหรับปี 2560 ของบริษัท
ร่วมและการร่วมค้าซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชขีองบริษัทร่วมและการร่วมค้าดังกล่าวแล้ว ซึ่งไม่มีผลแตกต่างอย่างเป็น
สาระสําคัญกับข้อมูลทางการเงินที่จัดทําโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้ในการบันทึกส่วนแบ่งกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปีดังกล่าว 
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11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่มีสาระสําคัญ  

สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน  

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 บริษัทร่วม การร่วมค้า 
 

SBI Royal Securities Plc. 
บริษัทหลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จาํกัด 
 31 ธันวาคม  

0341 
31 ธันวาคม  

0340 
31 ธันวาคม  

0341 
31 ธันวาคม  

0340 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 420 403 - 248 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 37 24 - 460 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 34 34 - 283 
หนี้สินหมุนเวียน (27) (16) - (454) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 464 445 - 537 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 20.01% 20.01% - 20.51% 
ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรพัย์สทุธิของกิจการ                  

ที่ลงทุน 94 90 - 110 
ค่าความนิยม 25 25 - - 
รวมมูลค่าเงินลงทุน 119 115 - 110 
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

(ตามวิธีส่วนไดเ้สีย) 119 115 - 110 

 

สรุปรายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 บริษัทร่วม การร่วมค้า 
 

SBI Royal Securities Plc. 
บริษัทหลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย 

ออนไลน์ จาํกัด 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 0341 0340 0341 0340 
รายได ้ 43 78 - 81 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป ี 22 58 - (94) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป ี - - - 1 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป ี 22 58 - (93) 
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12. อปุกรณ ์
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อุปกรณ ์ เครื่องตกแต่ง  อุปกรณ ์  
 สํานักงาน และติดตั้ง ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2560 243,644 186,413 14,581 1,279 445,917 
ซื้อเพิุม 46,788 2,201 - 10,946 59,935 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (3,324) (3,037) (2,151) (154) (8,666) 
โอนเข้า (ออก) 8,957 2,352 - (11,309) - 
31 ธันวาคม 2560 296,065 187,929 12,430 762 497,186 
ซื้อเพิุม 14,575 1,729 - 8,538 24,842 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (42,410) (15,847) (1,545) - (59,802) 
โอนเข้า (ออก) 6,816 8,597 - (9,092) 6,321 
31 ธันวาคม 2561 275,046 182,408 10,885 208 468,547 
ค่าเสื่อมราคาสะสม      
1 มกราคม 2560 221,210 168,877 10,345 - 400,432 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 23,126 8,475 1,749 - 33,350 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จาํหน่าย/ตัดจําหน่าย (3,186) (2,997) (2,151) - (8,332) 
โอนเข้า (ออก) 24 (24) - - - 
31 ธันวาคม 2560 241,174 174,331 9,943 - 425,448 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี 19,488 6,777 1,749 - 28,014 
ค่าเสื่อมราคาสําหรับส่วนที่จําหน่าย/ตัดจําหน่าย (42,340) (15,135) (1,545) - (59,020) 
โอนเข้า (ออก) - - - - - 
31 ธันวาคม 2561 218,322 165,973 10,147 - 394,442 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
31 ธันวาคม 2560 54,891 13,598 2,487 762 71,738 

31 ธันวาคม 2561 56,724 16,435 738 208 74,105 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่      
31 ธันวาคม 2560     33,350 

31 ธันวาคม 2561     28,014 

 

ณ วันที่ 11 ธันวาคม 0341 และ 0340 บริษัทฯมีอุปกรณ์จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิม
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 112 ล้านบาท และ 130 ล้านบาท 
ตามลําดับ 
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13. สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตน 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ค่าสมาชิก 
ค่าซื้อส่วนงาน
นายหนา้ลูกค้า โปรแกรม สิทธิในการใช ้

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

 ตลาดอนุพันธ ์ รายย่อย คอมพิวเตอร์ ระบบ ระหว่างพัฒนา รวม 
ราคาทนุ       
1 มกราคม 2560 5,000 6,384 126,653 - 8,649 146,686 
ซื้อเพิุม - - 181,824 7,332 47,549 236,705 
ตัดจําหน่าย - - (10,679) - (3,634) (14,313) 
โอนเข้า (ออก) - - 44,478 - (44,478) - 
31 ธันวาคม 2560 5,000 6,384 342,276 7,332 8,086 369,078 
ซื้อเพิุม - - 20,790 - 25,067 45,857 
ตัดจําหน่าย - - - - (43) (43) 
โอนเข้า (ออก) - - 22,933 (7,332) (22,750) (7,149) 
31 ธันวาคม 2561 5,000 6,384 385,999 - 10,360 407,743 
คา่ตดัจาํหนา่ยสะสม       
1 มกราคม 2560 4,413 6,384 101,072 - - 111,869 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรบัป ี 500 - 11,400 221 - 12,121 
ค่าตัดจําหน่ายส่วนตัดจําหน่าย - - (7,992) - - (7,992) 
31 ธันวาคม 2560 4,913 6,384 104,480 221 - 115,998 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรบัป ี 87 - 31,540 607 - 32,234 
ค่าตัดจําหน่ายส่วนตัดจําหน่าย - - - - - - 
โอนเข้า (ออก) - - - (828) - (828) 
31 ธันวาคม 2561 5,000 6,384 136,020 - - 147,404 
มลูคา่สทุธติามบญัช ี       
31 ธันวาคม 2560 87 - 237,796 7,111 8,086 253,080 
31 ธันวาคม 2561 - - 249,979 - 10,360 260,339 
คา่ตดัจาํหนา่ยสาํหรบัปสีินูสดุวนัที ่
31 ธันวาคม 2560      12,121 
31 ธันวาคม 2561      32,234 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จํานวนหนึ่งซึ่งตัดจําหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคา
ทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวน 89 ล้านบาท และ 77 ล้านบาท ตามลําดับ 
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14. สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัช ีและภาษเีงนิได้ 

14.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้                   
รอตัดบัญชีที่แสดงใน                            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 0341 0340 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กิดจาก:     
ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนทั่วไป 3,462 3,590 (128) 168 
ส่วนแบ่งผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

และการร่วมค้า (2,719) 9,023 (11,742) 10,247 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 11,093 11,939 (846) 1,353 
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ                                     

วัดมูลค่าเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ (1,658) (5,326) 3,668 (4,253) 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 10,581 - 10,581 - 
อื่น ๆ 4,534 4,476 58 70 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอตัดบญัชี  25,293 23,702 1,591 7,585 
รับรู้ภาษีเงินได้:     

- รับรู้ในส่วนกําไรหรือขาดทุน   182 5,608 
- รับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   1,409 1,977 

รวม   1,591 7,585 
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 (หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้                   
รอตัดบัญชีที่แสดงใน                            

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 0341 0340 
ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชทีีเ่กิดจาก:     
ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน 3,462 12,973 (9,511) 9,551 
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 10,967 11,475 (508) 1,131 
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ                                     

วัดมูลค่าเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ (1,658) (5,326) 3,668 (4,253) 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 10,581 - 10,581 - 
อื่น ๆ 4,534 4,476 58 70 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้รอตัดบญัช ี 27,886 23,598 4,288 6,499 
รับรู้ภาษีเงินได้:     

- รับรู้ในส่วนกําไรหรือขาดทุน   3,094 6,096 
- รับรู้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   1,194 403 

รวม   4,288 6,499 

 

14.2 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปีสูินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 0341 0340 0341 0340 
ภาษเีงนิไดป้จัจบุนั     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี (49) (36,617) - (34,170) 
ภาษเีงนิไดร้อตดับัญช ี     
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว 

และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 182 5,607 3,094 6,096 
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 133 (31,010) 3,094 (28,074) 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปีสูินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 0341 0340 0341 0340 
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (23,821) 208,265 (38,884) 117,023 
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรา

ภาษ ี 4,764 (41,653) 7,776 (23,404) 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

รายได้หรือค่าใชจ้่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี (4,630) (4,680) (4,682) (4,670) 
ส่วนแบ่งผลขาดทุนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า - 15,323 - - 

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 134 (31,010) 3,094 (28,074) 

 

15. สนิทรพัยอ์ืน่ 
(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
11 ธันวาคม 

0341 
31 ธันวาคม 

0340 
11 ธันวาคม 

0341 
11 ธันวาคม 

0340 
ดอกเบี้ยค้างรับ 2,500 10,540 2,500 10,520 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 33,968 33,793 33,849 33,533 
เงินมัดจํา 21,409 21,568 21,409 21,568 
เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระ

ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 84,703 75,956 84,703 75,956 
เงินประกันหลักทรัพย์เพ่ือความมั่นคง 5,000 5,000 5,000 5,000 
รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ 4,820 31,281 4,820 31,281 
เงินทดรองจ่าย  6,730 3,315 6,730 3,315 
เงินปันผลค้างรับ 284 1,128 284 1,128 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,085 4,272 
อื่น ๆ 10,853 8,800 9,076 7,944 
รวม 170,267 191,381 171,456 194,537 
หัก: ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ/ค่าเผ่ือการด้อยค่า (2,856) (2,856) (2,856) (2,856) 

สินทรัพย์อื่น  167,411 188,525 168,600 191,681 

 

16. เจา้หนีส้าํนกัหกับญัชแีละบรษิทัหลกัทรพัย์ 
(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญช ี 423,409 908,641 
เจ้าหนี้บริษัทหลักทรพัย์ตา่งประเทศ 472 1,089 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 423,883 909,730 
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17. เจา้หนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์   
เจ้าหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 1,295,601 1,551,718 
เจ้าหนี้ทรพัย์สินวางประกัน 90,731 9,557 
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 90,890 9,587 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์ 1,477,222 1,570,862 
เจ้าหนี้ธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า   
เจ้าหนี้ธุรกิจสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า 18,073 2,834 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้ 1,495,295 1,573,696 

 

18. สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 

จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
 0341 2560 0341 2560 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานต้นป ี 61,139 54,376 57,376 51,720 
ส่วนท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน:     

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 6,210 6,250 5,802 5,857 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,357 1,420 1,251 1,328 
ต้นทุนบริการในอดตี - ยกเลิกโครงการผลประโยชน์

พนักงาน 
(10,664) - (6,446) - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:     
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย:     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติ           

ด้านประชากรศาตร ์ (277) 2,638 (218) 2,016 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมต ิ           

ทางการเงิน  657 - 657 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรงุจากประสบการณ์ 6,162 - 5,534 - 

ผลประโยชน์ที่จา่ยในระหว่างป ี (9,121) (3,545) (9,121) (3,545) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายป ี 55,463 61,139 54,835 57,376 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็น
จํานวนประมาณ 9 ล้านบาท (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 9 ล้านบาท)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
ประมาณ 9 ปี (เฉพาะบริษัทฯ: จํานวน 9 ปี) 
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สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ร้อยละตอ่ปี) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

อัตราคิดลด 2.7 2.9 
อัตราการขึ้นเงนิเดอืนในอนาคต  1.2 - 7.0 1.2 - 6.0 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 0.0 - 33.0 0.0 - 33.0 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 

 

สมมติฐานเพิุมขึ้น  

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) สมมติฐาน ลดลง 

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) 
อัตราคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.6 
อัตราการขึ้นเงนิเดอืนในอนาคต 1.0 3.6 1.0 (3.3) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.1) 20.0 6.2 

 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2560 

 

สมมติฐานเพิุมขึ้น  

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
สมมติฐาน            

ลดลง 

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) 
อัตราคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.6 
อัตราการขึ้นเงนิเดอืนในอนาคต 1.0 4.1 1.0 (3.7) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.9) 20.0 7.4 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2561 

 

สมมติฐานเพิุมขึ้น  

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
สมมติฐาน               

ลดลง 

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) 
อัตราคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.5 
อัตราการขึ้นเงนิเดอืนในอนาคต 1.0 3.5 1.0 (3.2) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.0) 20.0 6.1 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2560 

 

สมมติฐานเพิุมขึ้น  

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
สมมติฐาน           

ลดลง 

ประมาณการ
หนี้สิน

ผลประโยชน์
พนักงานเพิมุขึ้น 

(ลดลง) 
 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้านบาท) 
อัตราคิดลด 1.0 (2.8) 1.0 3.2 
อัตราการขึ้นเงนิเดอืนในอนาคต 1.0 3.7 1.0 (3.3) 
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน 20.0 (5.3) 20.0 6.6 

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมาย
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กําหนดอัตราค่าชดเชย
เพิุมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิุมขึ้น 7 ล้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 7 
ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรบัรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ้่ายทันที
ในงบกําไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

19. เจา้หนีอ้ืน่  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เจ้าหนี้อื่น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  

จํากัด (มหาชน) 1,353 1,353 1,353 1,353 
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวขอ้งกัน 86 86 7,486 86 
รวมเจา้หนีอ้ื่น 1,439 1,439 8,839 1,439 

เจ้าหนี ้อ ื ่น - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เป็นเจ้าหนี ้จากการรับชําระหนี ้จากลูกหนี ้ตามสัญญา Loan 
Management Agency Agreement แทนธนาคารดังกล่าว  



 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) | รายงานประจ าปี 2561 069 

 

20. หนีส้นิอืน่  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม

0341 
31 ธันวาคม

0340 
31 ธันวาคม

0341 
31 ธันวาคม

0340 
ค่าใช้จ่ายค้างจา่ย 212,636 321,407 205,393 321,117 
ภาษีเงินไดห้ัก ณ ที่จา่ยค้างจ่าย 7,035 8,165 6,643 7,687 
ภาษีมูลค่าเพิุมค้างจ่าย 5,896 6,170 5,896 6,144 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - 650 - 650 
เงินประกันพนักงาน 3,112 3,112 3,112 3,112 
อื่น ๆ 13,632 14,345 13,632 14,345 
รวมหนี้สินอื่น 242,311 353,849 234,676 353,055 

21. สาํรองตามกฎหมาย 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารอง
นี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

22. รายไดค้า่นายหนา้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 0341 0340 
ค่านายหนา้จากการซือ้ขายหลักทรพัย ์ 951,429 1,093,713 
ค่านายหนา้จากการซือ้ขายตราสารอนุพันธ์ 98,076 73,606 
ค่านายหนา้อื่น - 1,760 
รวม 1,049,505 1,169,079 

23. รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิาร 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 0341 0340 
การจัดจําหน่ายหลักทรพัย ์ 51,927 72,673 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 15,110 20,140 
การยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 1,145 894 
การวิเคราะหห์ลักทรพัย ์ 14,309 45,700 
ค่าธรรมเนียมขายและรับซื้อคืน 9,671 8,298 
อื่น ๆ 2,033 869 
รวม 94,195 148,574 
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24. กาํไร (ขาดทนุ) และผลตอบแทนจากเครือ่งมอืทางการเงนิ 
(หน่วย8 พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 0341 0340 0341 0340 
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (131,258) 95,796 (131,258) 95,796 
กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ 282,763 97,410 282,763 97,410 
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 74,775 57,627 74,712 57,627 
รวม 226,280 250,833 226,217 250,633 

 

25. กองทนุสาํรองเลีย้งชพี 

บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงานของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพขึ ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานของแต่ละบริษัทจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสองแห่ง และจะ
ถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที ่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่างปีสิูนสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 0341 0340 0341 0340 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชพี 26,899 27,079 25,086 24,448 

26. กาํไรตอ่หุน้ 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี  

27. เงนิปนัผล 
    

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจําปี 2559 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 25 เมษายน 2560 76 0.13 
เงินปันผลประจําปี 2560 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 24 เมษายน 0341 35 0.06 
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28. รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

28.1 ลักษณะความสัมพันธ์ 

ชื่อ ความสัมพันธ ์
บริษัท หลักทรพัย์ที่ปรึกษาการลงทนุ เอฟเอสเอส                                                    

อินเตอรเ์นชั่นแนล จํากัด  
เป็นบริษัทย่อย 

SBI Royal Securities Plc. เป็นบริษัทร่วม 
บริษัท หลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํากัด เป็นการร่วมค้าจนถงึเดอืนเมษายน 2561 
ธนาคารไอซีบซี ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ  
บริษัท ฟุนันซ่า ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จํากัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ  
บริษัท ฟุนันซ่า จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัทฯ 
บริษัทหลักทรพัย์ ฟุนันซ่า จํากดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
บริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท แซ๊ป ปาร์ตี้ จํากัด  มีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ทรู ทัช จํากดั มีกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ดิ อัลตรา้เวลท์ กรุ๊ป จาํกัด มีกรรมการร่วมกัน 

28.2 รายการธุรกิจที่สําคัญระหว่างปี 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สําหรับปีสิูนสุด                         

วันที่ 31 ธันวาคม 
สําหรับปีสิูนสุด                         

วันที่ 31 ธันวาคม  
 0341 0340 0341 0340 นโยบายการกําหนดราคา 

รายการธรุกจิกบับรษิทัยอ่ย                         
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

รายได้อ่ืน - - 3,600 3,600 อัตราตามสัญญา 
ค่าใช้จ่ายอื่น - - 42,900 48,000 อัตราตามสัญญา 
รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
กรรมการและผู้บริหาร      
   รายได้ค่านายหนา้ 13 154 13 154 ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่      
   รายได้ค่านายหนา้ 27 399 27 399 ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 
   ดอกเบี้ยรับ 10,336 13,359 10,336 13,359 ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน      

รายได้ค่านายหนา้ 322 - 322 - ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 
   รายได้อ่ืน 3,378 8,202 3,378 8,202 อัตราตามสัญญา 
   ค่าเช่าและค่าบริการจา่ย 7,934 731 7,934 731 ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน 
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28.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน 
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม

2561 
31 ธันวาคม

0340 
31 ธันวาคม

2561 
31 ธันวาคม

0340 
เงนิวางประกนัเพือ่การซือ้ขายสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้     
   ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) 617 612 617 612 
เงนิลงทนุในเงนิฝากในสถาบนัการเงนิในนามบรษิทัฯ     
   ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) 1,900 1,920 1,900 1,920 
เงนิลงทนุในเงนิฝากในสถาบนัการเงนิเพือ่ลกูคา้และพนกังาน     
   ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) - 970,000 - 970,000 
เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน     
   พนักงานชั้นบริหาร - 103 - 103 
ลกูหนีอ้ืน่     
   บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรกึษาการลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด - - 3,085 4,272 
ดอกเบีย้คา้งรบั     
   ธนาคารไอซีบีซ ี(ไทย) จํากัด (มหาชน) - 2,601 - 2,601 
เจา้หนีอ้ืน่     
   บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรกึษาการลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 
- - 7,400 - 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย     
   กรรมการและผู้บริหาร 280 404 280 404 
   บริษทัและบุคคลที่เกีย่วข้องกัน 494 - 494 - 
รายไดร้บัลว่งหนา้     
   บริษทัหลักทรัพย ์ฟุนันซ่า จํากัด - 50 - 50 
ตราสารหนีท้ีอ่อก     
   กรรมการและผู้บริหาร - 20,000 - 20,000 
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28.4 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน 

ในระหว่างปีสิ ูนสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้กู ้ยืมแก่กิจการหรือบุคคลที่เกี ่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหว
ดังต่อไปนี ้

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่ ในระหว่างป ี ณ วันที ่
 1 มกราคม 2561 เพิุมขึ้น (ลดลง) 11 ธันวาคม 0341 

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน     
 พนักงานชั้นบรหิาร 103 - (103) - 
ตราสารหนีท้ีอ่อก     
   กรรมการและผู้บริการ 20,000 - (20,000) - 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที ่ ในระหว่างป ี ณ วันที ่
 1 มกราคม 2560 เพิุมขึ้น (ลดลง) 11 ธันวาคม 0340 

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน     
 พนักงานชั้นบรหิาร 506 - (403) 103 
ตราสารหนีท้ีอ่อก     
   กรรมการและผู้บริการ - 20,000 - 20,000 

28.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

สําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารสําคัญ ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม สําหรับปสีิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 188 161 179 154 
ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน 7 11 6 10 
รวม 195 174 185 164 

 

29. ภาระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 

29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงินประมาณ 3 ล้านบาทที่เกี่ยวกับงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (31 ธันวาคม 2560: ไม่มี) 
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29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร รถยนต์และอุปกรณ์ ซึ่งอายุของ
สัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญาบริการอื่น ๆ ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 
ถึง 3 ปี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิูนภายใต้สัญญาเช่า
ดําเนินงานดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 

จ่ายชาํระภายใน 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
1 ปี 106 88 

1 ถึง 5 ปี 84 94 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
1 ปี 105 87 

1 ถึง 5 ปี 84 72 

 

30. สว่นงานดาํเนนิงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ของส่วนงาน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิูน 3 ส่วนงาน ดังนี้ 

- ส่วนงานนายหน้าซื้อขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นส่วนงานที่เป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
นายหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

- ส่วนงานวาณิชธนกิจ เป็นส่วนงานให้บริการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกรรมที่
ปรึกษาทางการเงิน 

- ส่วนค้าหลักทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ดูแลการลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงาน 

ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานใน
งบการเงิน  
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ข้อมูลจําแนกตามส่วนงานดําเนินงานสําหรับปีสิูนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย8 ล้านบาท) 

 สําหรับปีสิูนสุดวันท่ี 11 ธันวาคม 

 

ส่วนงานนายหน้า 
ซ้ือขายหลักทรัพย์และ

สัญญาซ้ือขาย ส่วนงาน                

                                       
การตัดรายการ 

บัญชี     
 ล่วงหน้า วานิชธนกิจ ส่วนค้าหลักทรัพย์               ระหว่างกัน งบการเงินรวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได้จากภายนอก 1,279 1,447 62 93 90 90 (43) (48) 1,388 1,582 
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน           
    ตามส่วนงาน 205 353 33 78 28 23 (43) (48) 223 406 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:           
     ดอกเบ้ียรับและเงินปันผล         49 48 
     รายได้อื่น         26 25 
     ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน         (323) (271) 
     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         1 (31) 

กําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษัทฯ         (24) 177 

 

สินทรัพย์จําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี ้

(หน่วย8 ล้านบาท) 

สนิทรพัยข์องสว่นงาน 

ส่วนงาน
นายหนา้ซื้อขาย
หลักทรพัย์และ
สัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า 
ส่วนงาน                 

วาณิชธนกิจ 
ส่วนค้า

หลักทรพัย ์ รวมส่วนงาน 
สินทรพัย์ที่ไม่ได้

ปันส่วน รวม 
11 ธันวาคม 0341 2,476 - - 2,476 2,279 4,755 
11 ธันวาคม 0340 4,130 - - 4,130 1,823 5,953 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น
การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างปีสิูนสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ตามงบการเงินรวม 

 

31. เครือ่งมอืทางการเงนิ 

31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลสําหรบัเครื่องมือทางการเงนิ” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้สํานักหักบัญชแีละบริษัท
หลักทรัพย์ ลูกหนี้และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่
พนักงาน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่ออกและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อย มีความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ เป็นต้น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ
กําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม และการฝากและการลงทุนในตราสารหนี้ของสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รบัความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญจากความเสี่ยงดา้นการให้สินเชื่อ นอกจากนี้การให้สินเชื่อของบริษัทฯ
ไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย  

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สํานักหักบัญชี และ
บริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่ออก 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรั บขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับตํ่า  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนด
อัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  

(หน่วย8 ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน  
  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     
 มีอัตรา          ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับข้ึนลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 3 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงท่ี 
สนิทรพัยท์างการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 332 - - - - 45 377 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - - - - - 689 689 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                      

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  929 91 - - - 1,201 2,221 5.25 5.25 
เงินลงทุน  - - 400 - - 421 821 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 
หนีส้นิทางการเงนิ           
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 424 424 - - 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ           

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 91 - - - 1,404 1,495 0.80 3.00 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 5 5 - - 
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 (หน่วย8 ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน  
  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     
 มีอัตรา          ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับข้ึนลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 3 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงท่ี 
สนิทรพัยท์างการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 61 - - - - 80 141 0.11 - 1.07 - 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - - - - - 150 150 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                      

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  1,266 10 - - - 2,649 3,925 5.75 5.25 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - - - - - 1 1 - - 
เงินลงทุน  - - - - - 974 974 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.50 - 
หนีส้นิทางการเงนิ           
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 000 - - - - 000 - 1.73 - 0.00 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 910 910 - - 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ           

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 10 - - - 1,564 1,574 0.80 3.00 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 89 89 - - 
ตราสารหนี้ท่ีออก - - 159 - - - 159 - 1.60 - 2.20 

 
(หน่วย8 ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2561 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงิน  
  มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี     
 มีอัตรา          ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับข้ึนลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 3 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงท่ี 
สนิทรพัยท์างการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 311 - - - - 43 354 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 689 689 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                       

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  929 91 - - - 1,201 2,221 5.25 5.25 
เงินลงทุน  - - 400 - - 421 821 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 
หนีส้นิทางการเงนิ           
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 424 424 - - 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 91 - - - 1,404 1,495 0.80 3.00 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - - - - - 5 5 - - 

 

 
(หน่วย8 ล้านบาท) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2560 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน  
  มีอัตราดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรา          ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ย    อัตราดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบกําหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรา อัตรา 
 อัตราตลาด ถาม 1 ปี 1 - 3 ป ี คุณภาพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สนิทรพัยท์างการเงนิ           
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 61 - - - - 31 112 0.11 - 1.07 - 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและ               

บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 150 150 - - 
ลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์                       

และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  1,266 10 - - - 2,649 3,925 5.75 5.25 
สินทรพัย์ตราสารอนพุันธ์ - - - - - 1 1 - - 
เงินลงทุน  - - - - - 974 974 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - - 1 1.40 - 3.50 - 
หนีส้นิทางการเงนิ           
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน - 000 - - - - 000 - 1.73 - 0.00 
เจ้าหนี้สํานกัหักบัญชีและ               

บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 910 910 - - 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ          

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า - 10 - - - 1,564 1,574 0.80 3.00 
หนี้สินตราสารอนุพนัธ ์ - - - - - 89 89 - - 
ตราสารหนีท้ี่ออก - - 137 - - - 137 - 1.60 - 0.00 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากที่บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถ
เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความตอ้งการและทันต่อเวลาที่บริษัทฯและบรษิัทย่อยจะต้องนําไปชําระ
ภาระผูกพันได้เมื่อครบกําหนด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสด รวมทั้งจัดหา
วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ระยะเวลาคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิูนรอบระยะเวลารายงาน มีดังนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 
     ลูกหนี ้  
 

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มกีําหนด 
ด้อย

คุณภาพ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 377 - - - - 377 
ลูกหนี้สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 689 - - - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  91 1,201 - 929 - 2,221 
เงินลงทุน  - 400 - 421 - 821 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 424 - - - 424 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 91 1,404 - - - 1,495 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 5 - - - 5 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2560 
     ลูกหนี ้  
 

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มกีําหนด 
ด้อย

คุณภาพ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 141 - - - - 141 
ลูกหนี้สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 150 - - - 150 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  10 2,642 - 1,273 - 3,925 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 1 - - - 1 
เงินลงทุน  - - - 974 - 974 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 000 - - - - 000 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 910 - - - 710 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 1,564 - - - 1,574 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 67 - - - 67 
ตราสารหนี้ที่ออก - 137 - - - 137 

 
(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 
     ลูกหนี ้  
 

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มกีําหนด 
ด้อย

คุณภาพ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 354 - - - - 354 
ลูกหนี้สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 689 - - - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  91 1,201 - 929 - 2,221 
เงินลงทุน - 400 - 421 - 821 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 
หนี้สินทางการเงิน       
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 424 - - - 424 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 91 1,404 - - - 1,495 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 5 - - - 5 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2560 
     ลูกหนี ้  
 

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มกีําหนด 
ด้อย

คุณภาพ รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 114 - - - - 114 
ลูกหนี้สํานักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 150 - - - 150 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  10 2,642 - 1,273 - 3,925 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 1 - - - 1 
เงินลงทุน - - - 974 - 974 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1 - - - - 1 
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 000 - - - - 000 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 910 - - - 910 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 10 1,564 - - - 1,574 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 89 - - - 89 
ตราสารหนี้ที่ออก - 137 - - - 137 
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ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี ่ยวเนื่องจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในต่างประเทศและมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดังนี้ 

(หน่วย: ล้านหน่วย) 
 สินทรพัย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลีย่นเฉลี่ย 

สกุลเงิน 
31 ธันวาคม

2561 
31 ธันวาคม

2560 
31 ธันวาคม

2561 
31 ธันวาคม

2560 
31 ธันวาคม

2561 
31 ธันวาคม

2560 
     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ดองเวียดนาม 121,673 133,739 118,458 159,696 0.0014 0.0014 
เหรียญฮ่องกง 2.2 2.6 2.1 2.6 4.1416 4.1803 
เหรียญสหรัฐอเมรกิา 1.1 0.9 1.0 0.8 32.4498 32.6809 
กีบลาว 343.5 326.9 324.6 326.9 0.0038 0.0039 
เหรียญสิงคโปร ์ 0.1 0.1 0.1 0.1 23.6943 24.4503 
เรียลกัมพูชา 232.5 228.7 221.3 220.4 0.0080 0.0081 
เยนญี่ปุ่น 13.5 0.1 13.4 0.1 0.2931 0.2898 

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ (31 ธันวาคม 2560: 20 ล้าน
เหรียญสหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา 32.56 - 32.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)  

ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด 
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสารอนุพันธ์ซึ่งอาจจะมีผลทําให้
มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงอย่างมีนัยสําคัญ  อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯได้จัดการความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
ฯ กําหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย 

32. การวดัมลูคา่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2561 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินลงทุนเพือ่ค้า      

ตราสารทุน 418 - - 418 
พันธบัตรธนาคารแหง่ประเทศไทย - 400 - 400 

หนีส้นิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     
หนี้สินตราสารอนพุันธ ์     
 ใบสําคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ 5 - - 5 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2560 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม     
สินทรัพยต์ราสารอนุพันธ ์     

สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 1 - 1 
เงินลงทุนเพือ่ค้า      

ตราสารทุน 750 - - 750 
หน่วยลงทุน - 131 - 131 

หนีส้นิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย มลูคา่ยตุธิรรม     
หนี้สินตราสารอนพุันธ ์     
 สัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ - 1 - 1 

ใบสําคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ 65 - - 65 

 
 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2561 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  377 - - 377 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 689 - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 2,221 - 2,221 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงาน - - 1 1 
หนีส้นิทีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 424 - 424 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 1,495 - 1,495 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2560 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  121 - - 141 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 150 - 150 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 3,925 - 3,925 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงาน - - 1 1 
หนีส้นิทีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 000 - 000 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                 - 710 - 910 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 1,574 - 1,574 
ตราสารหนี้ที่ออก - 137 - 159 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 1 - 1 
(1) รวมอยู่ใน “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2561 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  354 - - 354 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 689 - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 2,221 - 2,221 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงาน - - 1 1 
หนีส้นิทีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 424 - 424 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 1,495 - 1,495 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2560 
 มูลค่ายุติธรรม 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  112 - - 112 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                                                                   - 150 - 150 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 3,925 - 3,925 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงาน - - 1 1 
หนีส้นิทีเ่ปดิเผยมลูคา่ยตุธิรรม     
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน - 200 - 200 
เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์                                                                                                  - 910 - 910 
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซือ้ขายล่วงหนา้  - 1,574 - 1,574 
ตราสารหนี้ที่ออก - 159 - 159 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน(1) - 1 - 1 
(1) รวมอยู่ใน “หนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการคิดดอกเบี้ยใน

อัตราเทียบเคียงกับราคาตลาด ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินลงทุนทั่วไป เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้าหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัท
หลักทรัพย์ เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว
ประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด มูลค่ายุติธรรมใช้ราคาตลาด เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน
ความต้องการของตลาด คํานวณเทียบเคียงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯที่ลงทุน ยกเว้นเงินลงทุนในหน่วย
ลงทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมคํานวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์
สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน 

(ค) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ คํานวณโดยใช้แบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าซึ่งข้อมูลที่นํามาใช้ใน
การประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทั นที และอัตรา
แลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น 

(ง) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืม ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบัน
ของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน 

(จ) หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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33. การบรหิารจดัการทนุ 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในการบริหารทุนของบริษัทฯคือ การดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง การดํารง
ไว้ซึ่งโครงสร้างทางการเงินที ่เหมาะสมและการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

34. เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2562 
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิูน 35 
ล้านบาท 

35. การอนมุตังิบการเงนิ 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 


