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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)
ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม 2562 งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทหลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ส่วนของ ความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่อ งส าคัญในการตรวจสอบคือ เรื่อ งต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้ า พเจ้ า
ในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
รายได้หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จานวน 914 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 71 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ซึ่งอัตราค่านายหน้าเป็นอัตราที่ต่อรองอย่ างเสรี และมีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได เนื่องจากขนาดและ
ปริมาณของรายการและจานวนลูกค้ามีจานวนมากและอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อีกทั้งการ
บันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเ ทศเป็นหลัก
ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้า จากการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้อง
ตามที่เกิดขึ้นจริง
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคานวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบอัตราค่านายหน้า การคานวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สาคัญที่ท า
ผ่านใบสาคัญทั่วไป

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562

031

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.8 บริษัทฯตั้ง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากสถานะของ
ลูกหนี้แต่ละราย ความเสี่ยงในการเรียกช าระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ ที่ใช้ค ้าประกัน ทั้งนี้ในการท าธุรกรรมซื้อขาย
หลักทรัพย์และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบายให้ลูกค้าวางหลักประกัน โดยมูลค่าของหลักประกันที่วาง
ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของการทาธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความสาคัญ เนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้จานวนมากรายและมียอด
คงค้างเป็นจานวนเงินที่เป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า มีจ านวน 2,559 ล้านบาท คิดเป็น อัตราร้อยละ 60 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้าพเจ้าจึง ให้
ความสาคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย
•

ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับ สถานะคงค้างของลูกหนี้ การค านวณ
มูลค่าหลักประกัน การค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงประเมิน
วิธีการพิจารณาและคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบายของบริษั ทฯกับหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานกากับและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการคานวณมูลค่า
หลักประกันและการปรับมูลค่ายุติธรรมหลักประกัน

•

ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วั นสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยการสุ่มทดสอบข้อมูลที่
นามาใช้ในการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับชาระเงินภายหลัง
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การจัดชั้นและการคานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อ มูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มีการดาเนินการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อ เนื ่อ ง
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่
ด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริห ารมีความตั้ง ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือ ไม่สามารถด าเนิ นงาน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมือ่
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่
พบข้อ มูลที่ขัดต่อ ข้อ เท็จจริง อันเป็นสาระส าคัญ ซึ่ง เป็นผลมาจากการทุจริต จะสูง กว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษั ทต้องหยุด
การดาเนินงานต่อเนื่องได้

•

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

•

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่ างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
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เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่า วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

รัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ

สินทรัพย์
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
อุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยรอรับคืน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้สิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
เจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

6, 29.3

101,512,582

376,612,496

76,595,803

354,046,723

7

142,228,011

688,722,575

142,228,011

688,722,575

8

2,558,517,795

2,220,757,080

2,558,517,795

2,220,757,080

9

-

-

-

-

10

781,523,326

820,769,503

781,523,326

820,769,503

275,307

1,248,294

275,307

1,248,294

11

116,410,684

119,060,796

113,162,491

113,162,491

12

69,723,616

74,105,487

69,723,616

74,105,487

13

246,462,968

260,339,270

246,462,968

260,339,270

14.1

59,625,254

25,292,812

61,446,067

27,886,746

6,866,942

6,598,703

5,404,472

4,820,669

6,598,703

-

4,820,669

-

187,207,164

160,812,548

191,319,597

163,778,487

4,276,952,352

4,754,319,564

4,251,480,122

4,729,637,325

16

50,000,000

-

50,000,000

-

17

662,572,829

423,883,317

662,572,829

423,883,317

18

940,532,459

1,495,294,583

940,532,459

1,495,294,583

9

19,371,381

4,772,145

19,371,381

4,772,145

19

64,492,736

55,463,100

62,648,911

54,834,762

20

1,438,802

1,438,802

1,438,802

8,838,802

21

189,295,347

242,311,018

186,755,139

234,676,411

1,927,703,554

2,223,162,965

1,923,319,521

2,222,300,020

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุ

ส่วนของเจ้ำของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสำมัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.60 บำท
ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
สำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส่วนต่ำกว่ำทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้น
ในบริษัทย่อย
กำไรสะสม
22
จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
- สุทธิจำกภำษีเงินได้
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของเจ้ำของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ

31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม 2561

31 ธันวำคม 2562

31 ธันวำคม 2561

930,244,840

930,244,840

930,244,840

930,244,840

620,892,885

620,892,885

620,892,885

620,892,885

322,946

322,946

322,946

322,946

(251,580)

(251,580)

-

-

78,640,769

78,640,769

78,640,769

78,640,769

725,419,484

901,949,260

698,059,161

877,235,865

(6,772,407)

(1,417,318)

-

-

2,348,496,937

2,530,381,802

2,328,160,601

2,507,337,305

751,861

774,797

-

-

2,349,248,798

2,531,156,599

2,328,160,601

2,507,337,305

4,276,952,352

4,754,319,564

4,251,480,122

4,729,637,325

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

นำยช่วงชัย นะวงศ์
กรรมกำรผู้อำนวยกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

นำงพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
กรรมกำร

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562

037

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้

23, 29.2

914,154,999

1,049,505,108

914,154,999

1,049,505,108

24

81,389,301

94,195,367

81,389,301

94,195,367

55,245,854

67,677,923

55,245,854

67,677,923

25

198,578,095

226,280,431

198,314,435

226,217,315

11.2

4,043,752

2,832,737

-

-

-

8,797,834

-

-

41,903,026

20,203,634

45,481,564

23,803,633

1,295,315,027

1,469,493,034

1,294,586,153

1,461,399,346

796,367,244

874,700,850

756,261,308

841,148,211

218,920,476

172,554,025

218,865,476

172,494,025

28,167,826

31,537,137

28,167,826

31,537,137

(49,450)

(96,000)

(49,450)

(96,000)

421,995,087

414,617,796

464,868,053

455,199,883

รวมค่ำใช้จ่ำย

1,465,401,183

1,493,313,808

1,468,113,213

1,500,283,256

กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้

(170,086,156)

(23,820,774)

(173,527,060)

(38,883,910)

32,002,984

133,647

32,694,222

3,094,068

(138,083,172)

(23,687,127)

(140,832,838)

(35,789,842)

(5,355,089)

(479,011)

-

-

(5,355,089)

(479,011)

-

-

(3,586,073)

(5,254,228)

(3,460,399)

(4,778,548)

(3,586,073)

(5,254,228)

(3,460,399)

(4,778,548)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

(8,941,162)

(5,733,239)

(3,460,399)

(4,778,548)

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(147,024,334)

(29,420,366)

(144,293,237)

(40,568,390)

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพือ่ ซื้อหลักทรัพย์
กำไร (ขำดทุน) และผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

29.2

รำยได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จำ่ ยผลประโยชน์พนักงำน

26

ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย
ต้นทุนทำงกำรเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

29.2

ค่ำใช้จำ่ ยอื่น

14.2

ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:
รำยกำรที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง:
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
- สุทธิจำกภำษีเงินได้
รำยกำรที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
- สุทธิจำกภำษีเงินได้
รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง:
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
- สุทธิจำกภำษีเงินได้
รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
- สุทธิจำกภำษีเงินได้

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

038

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวำคม 2562
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย

(138,064,953)

(23,797,934)

(18,219)

110,807

(138,083,172)

(23,687,127)

(147,001,398)

(29,513,317)

(22,936)

92,951

(147,024,334)

(29,420,366)

(0.24)

(0.04)

(140,832,838)

(35,789,842)

(144,293,237)

(40,568,390)

(0.24)

(0.06)

กำรแบ่งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริษัทย่อย

กำไรต่อหุ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้ นพื้นฐำน
กำไร (ขำดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562

039

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้

(170,086,156)

(23,820,774)

(173,527,060)

(38,883,910)

63,415,901

60,247,624

63,415,901

60,247,624

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

(49,450)

(96,000)

(49,450)

(96,000)

(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยและตัดจำหน่ำยอุปกรณ์และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

31,193

215,942

31,193

215,942

(กำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำหลักทรัพย์เพือ่ ค้ำ

(11,641,056)

23,256,367

(11,641,056)

23,256,367

(กำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำรอนุพันธ์

12,414,620

(10,605,531)

12,414,620

(10,605,531)

(กำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

-

(8,797,834)

-

-

ส่วนแบ่ง (กำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(4,043,752)

(2,832,737)

-

-

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

16,633,045

(3,096,790)

15,574,651

607,124

รำยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล

(81,562,858)

(74,775,849)

(81,299,198)

(74,712,732)

รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพือ่ ซื้อหลักทรัพย์

(55,245,854)

(67,677,923)

(55,245,854)

(67,677,923)

ต้นทุนทำงกำรเงิน

28,167,826

31,516,820

28,167,826

31,516,820

ดอกเบี้ยตัดจำหน่ำยสำหรับสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

-

20,317

-

20,317

ค่ำตัดจำหน่ำยส่วนต่ำมูลค่ำตั๋วแลกเงิน

-

1,143,113

-

1,143,113

(201,966,541)

(75,303,255)

(202,158,427)

(74,968,789)

ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

534,978,190

(517,836,210)

534,978,190

(517,836,210)

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

(338,512,809)

1,702,836,465

(338,512,809)

1,702,836,465

50,887,233

129,516,999

50,887,233

129,516,999

972,987

(981,736)

972,987

(981,736)

(20,008,443)

13,337,813

(21,154,938)

14,240,488

เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

238,689,512

(485,846,666)

238,689,512

(485,846,666)

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

(554,762,124)

(78,401,607)

(554,762,124)

(78,401,607)

หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์

13,700,990

(93,329,374)

13,700,990

(93,329,374)

ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนจ่ำย

(12,086,000)

(9,121,400)

(12,086,000)

(9,121,400)

เจ้ำหนี้อื่น

-

(361)

(7,400,000)

7,399,639

หนี้สินอื่น

(10,926,097)

(55,387,238)

(5,831,698)

(62,228,592)

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรดำเนินงำน

(299,033,102)

529,483,430

(302,677,084)

531,279,217

เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล

131,224,086

152,947,804

130,960,426

152,884,687

เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย

(28,485,989)

(31,406,494)

(28,485,989)

(31,406,494)

เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้

(6,961,108)

(11,276,933)

(5,404,472)

(9,515,980)

(203,256,113)

639,747,807

(205,607,119)

643,241,430

รำยกำรปรับกระทบยอดกำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ค่ำเสื่อมรำคำและรำยจ่ำยตัดบัญชี

กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง

เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำเนินงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

040

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธั นวำคม 2562
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

-

117,640,655

-

117,640,655

90,256

565,533

90,256

565,533

183

-

183

-

เงินสดจ่ำยซื้ออุปกรณ์

(21,096,792)

(25,844,658)

(21,096,792)

(25,844,658)

เงินสดจ่ำยซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

(65,953,981)

(100,465,905)

(65,953,981)

(100,465,905)

(86,960,334)

(8,104,375)

(86,960,334)

(8,104,375)

50,000,000

(200,000,000)

50,000,000

(200,000,000)

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกตรำสำรหนี้ที่ออก

-

(160,000,000)

-

(160,000,000)

เงินสดจ่ำยชำระหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

-

(669,865)

-

(669,865)

(34,883,467)

(34,883,900)

(34,883,467)

(34,883,900)

15,116,533

(395,553,765)

15,116,533

(395,553,765)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

(275,099,914)

236,089,667

(277,450,920)

239,583,290

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี

376,612,496

140,522,829

354,046,723

114,463,433

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยปี

101,512,582

376,612,496

76,595,803

354,046,723

เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

เงินปันผลจ่ำย
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมำยเหตุ

620,892,885

-

-

930,244,840

-

-

-

-

-

620,892,885

930,244,840

620,892,885

-

-

930,244,840

-

-

-

-

-

620,892,885

มูลค่ำหุน้

ส่วนเกิน

930,244,840

และชำระแล้ว

ทุนที่ออกจำหน่ำย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

322,946

-

-

-

-

322,946

322,946

-

-

-

-

322,946

หุน้ เป็นเกณฑ์

กำรจ่ำยโดยใช้

สำรองส่วนทุนจำก

(251,580)

-

-

-

-

(251,580)

(251,580)

-

-

-

-

(251,580)

ในบริษัทย่อย

กำรถือหุน้

เปลี่ยนแปลงสัดส่วน

ส่วนต่ำกว่ำทุนจำกกำร

78,640,769

-

-

-

-

78,640,769

78,640,769

-

-

-

-

725,419,484

(34,883,467)

(141,646,309)

(3,581,356)

(138,064,953)

901,949,260

901,949,260

(34,883,900)

(29,034,306)

(5,236,372)

(23,797,934)

965,867,466

ยังไม่ได้จัดสรร

กำไรสะสม

78,640,769

ตำมกฎหมำย

สำรอง

จัดสรรแล้ว -

ส่วนที่เป็นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ

งบกำรเงินรวม

(6,772,407)

-

(5,355,089)

(5,355,089)

-

(1,417,318)

(1,417,318)

-

(479,011)

(479,011)

-

(938,307)

- สุทธิจำกภำษีเงินได้

เงินตรำต่ำงประเทศ

งบกำรเงินที่เป็น

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ

ของส่วนของเจ้ำของ

องค์ประกอบอืน่

2,348,496,937

(34,883,467)

(147,001,398)

(8,936,445)

(138,064,953)

2,530,381,802

2,530,381,802

(34,883,900)

(29,513,317)

(5,715,383)

(23,797,934)

2,594,779,019

บริษัทฯ

ของผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนที่เป็น

751,861

-

(22,936)

(4,717)

(18,219)

774,797

774,797

-

92,951

(17,856)

110,807

681,846

ของบริษัทย่อย

ไม่มีอำนำจควบคุม

ส่วนได้เสียที่

2,349,248,798

(34,883,467)

(147,024,334)

(8,941,162)

(138,083,172)

2,531,156,599

2,531,156,599

(34,883,900)

(29,420,366)

(5,733,239)

(23,687,127)

2,595,460,865

เจ้ำของ

ส่วนของ

รวม

(หน่วย: บำท)

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562

043

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ กัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)
สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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28

หมำยเหตุ

620,892,885

-

930,244,840

-

-

-

-

-

-

620,892,885

930,244,840

620,892,885

-

930,244,840

-

-

-

-

-

620,892,885

มูลค่ำหุ้น

ส่วนเกิน

930,244,840

และชำระแล้ว

ทุนที่ออกจำหน่ำย

322,946

-

-

-

-

322,946

322,946

-

-

-

-

322,946

หุ้นเป็นเกณฑ์

กำรจ่ำยโดยใช้

สำรองส่วนทุนจำก

กำไรสะสม

78,640,769

-

-

-

-

78,640,769

78,640,769

-

-

-

-

78,640,769

ตำมกฎหมำย

สำรอง

จัดสรรแล้ว -

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

698,059,161

(34,883,467)

(144,293,237)

(3,460,399)

(140,832,838)

877,235,865

877,235,865

(34,883,900)

(40,568,390)

(4,778,548)

(35,789,842)

952,688,155

ยังไม่ได้จัดสรร

2,328,160,601

(34,883,467)

(144,293,237)

(3,460,399)

(140,832,838)

2,507,337,305

2,507,337,305

(34,883,900)

(40,568,390)

(4,778,548)

(35,789,842)

2,582,789,595

ส่วนของเจ้ำของ

รวม

(หน่วย: บำท)

บรษิ ัทหลกั ทรพั ย์ ฟนิ นั เซยี ไซรสั จำกดั (มหำชน) และบรษิ ทั ยอ่ ย
หมำยเหตปุ ระกอบงบกำรเงนิ รวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1.

ขอ้ มลู ทวั่ ไป
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหำชนจำกัดตำมกฎหมำยไทย
และมีภูมิลำเนำในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งถือ
หุ้ นบริ ษั ท ฯในอั ต รำร้ อ ยละ 29.29 ของทุ น ที่ อ อกและช ำระแล้ วของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ทฯมี ที่ อ ยู่ ตำมที่ จดทะเบี ยนและ
ส ำนั ก งำนใหญ่ ตั้ งอยู่ เลขที่ 999/9 อำคำรดิ ออฟฟิ ศ เศส แอท เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ ชั้ น 18 และ 25 ถนนพระรำม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจดังนี้
1. กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
2. กำรค้ำหลักทรัพย์
3. กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน
4. กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
5. กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
6. กำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
7. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
8. กำรจัดกำรกองทุนรวม
9. กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสำขำทั้งสิ้นจำนวน 27 สำขำ และ 31 สำขำ ตำมลำดับ
2. เกณฑ์ในกำรจดั ทำงบกำรเงนิ
2.1 งบกำรเงิ น นี้ จั ด ท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ก ำหนดในพระรำชบั ญ ญั ติ วิ ช ำชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. 2547 และอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต.”) และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ได้ ท ำขึ้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมข้ อ ก ำหนดของประกำศส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2559 เรื่อง แบบงบกำรเงินสำหรับบริษัทหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2559
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
มำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษัทย่อย”)
ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน
เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ลักษณะธุรกิจ
ที่ปรึกษำกำรลงทุน

จัดตัง้ ขึ้น
ในประเทศ
ไทย

อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น
31 ธันวำคม 31 ธันวำคม
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
96.25
96.25

(ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
(ค) บริษัทฯนำงบกำรเงินของบริษัทย่อ ยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้ งแต่ วันที่บริษัทฯมีอ ำนำจในกำร
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น
(ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้แล้ว
(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม
(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน กำไรหรื อ ขำดทุ นของบริ ษั ทร่ วมแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้ อั ต รำแลกเปลี่ย นถัวเฉลี่ ย
รำยเดือน ทั้งนี้ ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ รับรู้ในรำยกำร “ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
2.3 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริษัทฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่ เป็น กำรอธิ บำยให้ ชัด เจนเกี่ ยวกับ วิธีป ฏิบั ติ ทำงกำรบั ญ ชีและกำรให้ แนวปฏิ บัติ ท ำงกำรบัญ ชีกั บผู้ ใช้
มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิ บัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระสำคั ญต่อ
งบกำรเงิน ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย อย่ ำงไรก็ ต ำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบั บ ใหม่ ซึ่ ง ได้ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญ ชีและกำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรบัญ ชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่อง รำยได้
เรื่อง รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริกำรโฆษณำ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์
เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉ บับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่
เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมี
สิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้ กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่ มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ หลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2563
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผ ลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญ ชีที่เริ่มในหรือ หลังวันที่ 1
มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่ เป็นกำรอธิบำยให้ ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ดังต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน
5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน
ลักษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญ ญำและแผนธุร กิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำร
ค ำนวณกำรด้อ ยค่ำของเครื่อ งมือ ทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิต ที่ค ำดว่ำจะเกิดขึ้น และ
หลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป
ปัจจุบันฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯและบริ ษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่ มน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบั บ ที่ 16 ใช้ แทนมำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อ ง สั ญ ญำเช่ ำ และ
กำรตีค วำมมำตรฐำนบัญ ชีที่เกี่ยวข้อ ง มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญำ
เช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ำยังคง
ต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 17
ปัจจุบันฝ่ำยบริห ำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคญ
ั

4.1 กำรรับรู้รำยได้
(ก) รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำรับรู้เป็นรำยได้ ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร
(ข) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เป็นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็จของงำน โดยบริษัทฯและบริษัท
ย่อยวัดควำมสำเร็จของงำนที่ทำเสร็จจำกอัตรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับบริกำรทั้งสิ้น
ที่ต้องให้บริกำร ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยได้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงิน
ได้
(ค) รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีควำมไม่แน่นอนใน
กำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง
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กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผ่ อ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินไม่เกินสำมเดื อ น ซึ่ งค้ ำงชำระเงินต้ นหรื อ ดอกเบี้ยตั้ งแต่
สำมเดือนขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผ่อ นชำระรำยที่มีง วดกำรชำระเงินเกินกว่ำสำมเดือ น เว้นแต่มีห ลักฐำนที่ชัดเจนและ มีค วำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
(4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปญ
ั หำ
(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้ำงชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
ง)

กำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน

กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์
กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร

ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ ย ถื อ เป็ น รำยได้ ต ำมเกณฑ์ ค งค้ ำ งโดยค ำนึ ง ถึ ง อั ต รำผ ลตอบแทนที่ แ ท้ จ ริ ง เงิ น ปั น ผ ลจำก
เงินลงทุนถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทที่ มีวันครบกำหนดไม่ เกิน
3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบกำหนดภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่
ได้มำและไม่มีข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
4.4 กำรรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้ำ
บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯ เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บั ญชีเงินสด กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในระบบ
เครดิตบำลำนซ์และกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของกำร
ควบคุมภำยใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯ ได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน
โดยจะแสดงเฉพำะที่เป็นของบริษัทฯเท่ำนั้น
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4.5 ลูกหนี้/เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้/เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีที่เกิดจำกกำร
ชำระรำคำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ รวมถึงเงินที่ได้นำไปวำงเป็นประกันกับสำนักหักบัญชีในกำร
ทำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เกิดจำกกำรชำระรำคำซื้อขำย
หลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำบวกด้วยดอกเบี้ยค้ำงรับ และหักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลัก ทรัพย์โดย
ใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
อันได้แก่ เงินที่นำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้อื่น (เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถ
ชำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงดำเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนชำระ เป็นต้น)
4.7 กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯ บันทึกบัญชีรับรู้ภำระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซึ่งได้นำไปขำยหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้หุ้น
ยืม โดยค ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสุ ด ณ วัน สิ้ น วัน ท ำกำรสุ ด ท้ ำยของรอบระยะเวลำรำยงำนของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จ นอกจำกนี้ บริ ษัทฯบันทึ กบัญ ชี ห ลั กทรัพ ย์ ซึ่งนำไปให้ ลูกค้ ำยืม ต่ อ เป็น “ลูกหนี้ ธุรกรรมยืมและให้ ยื ม
หลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เงินสดที่นำไปวำงเป็นหลักประกันหรือรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้
ทรัพย์สินวำงประกัน” หรือ “เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” และบันทึกค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลักทรัพย์
ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ
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4.8 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหนี้แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเรียกชำระ
และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกันและตั้งค่ำเผื่ อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมี
โอกำสที่ได้รับชำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทฯถือพื้นฐำนกำรจัดชั้นหนี้และกำรตั้งสำรองตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีรำยละเอียดดังนี้
(ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมำยถึง
(1) มูลหนี้ของลู กหนี้ที่ได้ ติ ดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับกำรชำระหนี้และบริษัทฯได้ดำเนินกำร
จำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว
(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯได้ทำสัญญำปลดหนี้ให้
(ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะดังนี้
(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผ่อนชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่งค้ำงชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือน
ขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผ่อนชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับชำระหนี้ทั้งหมด
(ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนไม่เกินกว่ำมูลค่ำ หลักประกันของลูกหนี้ที่ เข้ำลักษณะ
ตำม (ข)
โดยบริษัทฯตัดจำหน่ำยลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจำกบัญชีทันทีที่พบรำยกำรและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนของ
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
4.9 เงินลงทุน
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่ อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
(ข) เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน หมำยถึง เงินฝำกประจำที่มีกำหนดจ่ำยคื นเกินกว่ำ 3 เดือนนับจำกวันที่
ได้มำ หรือเงินฝำกประจำที่มีวันครบกำหนดภำยใน 3 เดือน แต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมหรือมี
ข้อกำหนดในกำรเบิกใช้
(ค) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำย
ของรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนที่คำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
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บริษัทฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
ในกรณีที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่ำของเงินลงทุน
ดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี และมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
บริษัทฯบันทึกรำยกำรซื้อขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วันที่เกิดรำยกำร (Trade date) และเมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน
ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะบันทึ กรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไร
หรือขำดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
4.10 เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรรับรู้เริ่มแรกด้วยจำนวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงำน เงินให้กู้ยืม
วัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำที่ให้กู้ยืม
4.11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(ก) งบกำรเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย
(ข) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิ
จำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
4.12 อุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
อุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ดังนี้
อุปกรณ์สำนักงำน
5 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
5 ปี
ยำนพำหนะ
5 ปี
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำสำหรับอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
ค่ำเสื่อมรำคำแสดงรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
บริษัทฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรกำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของ
กำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี
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4.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจำหน่ำย
บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
บริษัทฯตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำร
ด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยและวิธีกำรตั ดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปี
เป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
ค่ำตัดจำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดของบริษัทฯคำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์
โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้
ค่ำสมำชิกตลำดอนุพันธ์
ค่ำซื้อส่วนงำนนำยหน้ำลูกค้ำรำยย่อย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิในกำรใช้ระบบ

10 ปี
2 ปี
5 - 15 ปี
5 ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำและค่ำสมำชิกตลำด
4.14 ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯและบริษัทย่อ ยบันทึกภำษีเงิน ได้ปัจจุบันตำมจำนวนที่ค ำดว่ำจะจ่ำยให้กั บหน่วยงำนจัดเก็บภำษี ของรั ฐ
โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผ ล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีทเี่ กิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ
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4.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หำกมีข้อบ่ งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรือขำดทุน เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้
อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึ งกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำม
เสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้ อนถึงจำนวนเงินที่
กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมี
ควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็น อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำม
เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
4.16 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ย ที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับ
มูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อชำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม
4.17 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯจำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้ำหนี้ลูกค้ำที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
ภำระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ต และภำระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นกำร
ประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น
4.18 ตรำสำรหนี้ที่ออก
ตรำสำรหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำตรำสำรหนี้ที่ออกวัดมูลค่ำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ย ที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืน
เพื่อชำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม
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4.19 ประมำณกำรหนี้สิน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้วมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันดังกล่ำว และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ
4.20 ผลประโยชน์พนักงำน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
บริษัทฯและบริษัทย่อ ยรับรู้เงินเดือ น ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสั งคมเป็นค่ ำใช้จ่ำยเมื่อ เกิด
รำยกำร
(ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงกำรสมทบเงิน
บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนั กงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริ ษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร
โครงกำรผลประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยพนักงำนเนื่องจำกเกษียณอำยุดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์
บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์ โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เชี่ย วชำญอิ สระได้ ทำกำรประเมิ นภำระผู กพั นดั ง กล่ำวตำมหลั ก
คณิตศำสตร์ประกันภัย
กำไรหรื อ ขำดทุ นจำกกำรเปลี่ ยนแปลงประมำณกำร ซึ่ งค ำนวณตำมหลั กคณิ ตศำสตร์ป ระกั นภั ยส ำหรั บ
โครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของกำไรสะสม
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4.21 สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อย
ในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญ ญำเช่ำกำรเงิน สัญ ญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพัน
ตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุ กำรใช้งำน
ของสินทรัพย์ที่เช่ำหรืออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่อย่ำงใดจะต่ำกว่ำ
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วน
ของกำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
4.22 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริษัทฯ และ
บริษัทย่อ ย หรือ ถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัท ย่อ ยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือ ทำงอ้ อม หรืออยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญต่อ บริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหำรสำคัญ กรรมกำรหรือ
พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อย่ำงเป็นสำระสำคัญไม่วำ่ โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
4.23 ต่ำงประเทศ
บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของ
แต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
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4.24 ตรำสำรอนุพันธ์
(ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
บริษัทฯรับรู้ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมู ลค่ำยุติธรรมเป็นหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ ณ วันเริ่มแรกและจะ
รับรู้กำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในภำยหลังในส่วน
ของกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ด เสร็จ มูลค่ำยุติธรรมคำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดท้ำยของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของปี
(ข) ฟิวเจอร์ส
บริษัทฯบันทึ กภำระจำกฟิวเจอร์สเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิ นและจะรับรู้กำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์สในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์
สที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ /ขำยสุดท้ำยของฟิวเจอร์สนั้นของบริษัทตลำด
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันทำกำรสุดท้ำยของปี
(ค) สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
บริษัทฯบันทึกภำระจำกสัญญำซื้อขำยเงิน ตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิน และจะรับรู้
กำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำ
ยุติธรรมคำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของอัตรำซื้อและอัตรำขำยตำมระยะเวลำที่เหลือจนกว่ำจะครบกำหนดของ
แต่ละสัญญำ
4.25 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สิน
ให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วัด
มูลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่
ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่ส ำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยใน
ตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสม
กับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เ กี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธ รรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพ ย์และหนี้สินในงบก ำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ ทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจำ
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5.

กำรใช้ดลุ ยพนิ ิจและประมำณกำรทำงบญ
ั ชีทสี่ ำคญ
ั
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่
แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่
ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดังนี้

5.1 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์แ ละหนี้สิน
ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดยใช้
ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน
5.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อ ง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติ ธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ ในแบบจำลองได้มำจำก
กำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อย และ
คู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว
กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
5.3 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสญ
ั ญำซื้อขำยลว่ งหน้ำ
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้จำก
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ก.ล.ต. ประกอบ
กับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปัญหำในกำรจ่ำยชำระคืน โดยใช้กำร
วิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน
5.4 ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว
ได้ ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญ และเป็นระยะเวลำนำนหรือ เมื่อ มีข้อ บ่งชี้ของกำรด้อ ยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงิ นลงทุน
ดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร
5.5 อุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนอุปกรณ์ และต้อ งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี กำรเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ในภำยหลัง ฝ่ำย
บริหำรจำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดทีเ่ หมำะสมในกำรคำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
5.7 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อย
ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะ
เกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
5.8 สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำงๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรลำออกของ
พนักงำน เป็นต้น
5 .9 ส ญ
ั ญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอน
ควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่
5.10 คดีฟ้องร้อง
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจใน
กำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้น บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินในส่วนนั้น
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6.

เงนิ สดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิ สด
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
เงินสด เงินฝำกระยะสั้นและตั๋วเงินระยะสั้น
ที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวันที่ได้มำ
หัก: เงินฝำกในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

682,965
(581,452)
101,513

593,134
(216,522)
376,612

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
658,048
(581,452)
76,596

570,569
(216,522)
354,047

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแส เงินสด
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
รำยกำรที่มิใช่เงินสด:
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
โดยยังมิได้ชำระเงิน

7.

41,876

105

41,876

ลกู หนสี้ ำนักหกั บัญชีและบรษิ ทั หลกั ทรพั ย์

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ
หัก: ลูกหนีส้ ำนักหักบัญชีในนำมบริษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
หัก: ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
265,028
727,708
212,009
233,762
1,047
4,555
(134,912)
(58,495)
(200,944)
(218,807)
142,228
688,723

8.

ลกู หนธี้ รุ กจิ หลกั ทรพั ยแ์ ละสัญญำซอื้ ขำยลว่ งหน้ำ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
เงินให้กู้ยืมเพือ่ ซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
ลูกหนี้ธรุ กรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบีย้ ค้ำงรับ
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ธรุ กิจสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้อื่น
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

1,625,164
910,630
6,193
4,105
1,007
2,547,099
4,287
(207)
2,551,179

1,091,714
928,833
90,731
90,890
74,856
2,277,024
4,954
(69,358)
2,212,620

7,339
5,911
(5,911)
2,558,518

8,137
5,960
(5,960)
2,220,757

8.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่ระงับกำรรับรู้รำยได้
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2562 และ 2561 บริ ษั ท ฯมี ลู ก หนี้ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละสั ญ ญ ำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ ำ
(รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ) ที่ระงับกำรรับรู้รำยได้เป็นจำนวน 6 ล้ำนบำท และ 81 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งบริษัทฯได้ตั้งค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วจำนวน 6 ล้ำนบำท และ 75 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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8.2 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำจำแนกตำมกำรจัดชั้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯได้จำแนกลูกหนี้ธุรกิจ หลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์เรื่องกำรจัดทำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภำพ
ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มูลหนีจ้ ัดชั้นปกติ
มูลหนีจ้ ัดชั้นต่ำกว่ำมำตรฐำน
มูลหนีจ้ ัดชั้นสงสัย
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ

จำนวนมูลหนี้
2,558
1
6

31 ธันวำคม 2562
ค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ที่ตั้งไว้
(6)

2,565

(6)

มูลค่ำลูกหนี้สทุ ธิ
หลังหักค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
2,558
1
-

จำนวนมูลหนี้
2,216
5
75

2,559

2,296

31 ธันวำคม 2561
ค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
ที่ตั้งไว้
(75)
(75)

มูลค่ำลูกหนี้สทุ ธิ
หลังหักค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
2,216
5
2,221

8.3 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ยอดต้นปี
ตัดหนี้สญ
ู
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ยอดปลำยปี

9.

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
75,318
75,510
(69,151)
(49)
(192)
6,118
75,318

สนิ ทรพั ยแ์ ละหนสี้ นิ ตรำสำรอนพุ ันธ์
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำยุติธรรม
จำนวนเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตำมสัญญำ
ตรำสำรอนพุ นั ธเ์ พอื่ คำ้
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ฟิวเจอร์ส(1)
สัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
รวม
(1)
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-

19,371
-

1,450,585
695,144
-

-

19,371

2,145,729

สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรชำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิ งของสัญญำประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ำยุติธรรม
ของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562: มูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจำนวน 17 ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
จำนวนเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตำมสัญญำ
ตรำสำรอนพุ นั ธเ์ พอื่ คำ้
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
ฟิวเจอร์ส(1)
รวม
(1)

-

4,772
-

1,083,365
404,295

-

4,772

1,487,660

สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรชำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้ นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิงของสัญญำประเภทนั้น ๆ ซึ่งมูลค่ำยุติธรรม
ของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561: มูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจำนวน 26 ล้ำนบำท และ 1 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

ใบส ำคั ญ แสดงสิท ธิ อ นุ พั น ธ์ มี ก ำรชำระรำคำแบบส่ วนต่ ำงเป็ น เงิน สดระหว่ำงรำคำปิ ด ของหลั ก ทรั พ ย์ อ้ ำงอิ ง
ณ วันซื้อขำยสุดท้ำยกับรำคำใช้สิทธิ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีระยะเวลำครบกำหนดระยะสั้น และมีกำรชำระรำคำแบบส่วนต่ำงเป็นเงิน
สดระหว่ำงอัตรำซื้อ/อัตรำขำยตำมที่ระบุในสัญญำกับอัตรำซื้อ/อัตรำขำยอ้ำงอิงกับอัตรำ ที่ประกำศโดยธนำคำร
แห่ ง ประเทศไทยในวัน ครบก ำหนดอำยุของสั ญ ญำ ดั ง นั้ น ภำระผู ก พั นที่ แท้จริ ง ภำยใต้ สั ญ ญำซื้ อ ขำยเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำดังกล่ำวเท่ำกับส่วนต่ำงของอัตรำซื้อ/อัตรำขำยดังกล่ำว
9.1 กำไร (ขำดทุน) จำกตรำสำรอนุพันธ์

กำไร (ขำดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจำกตรำสำรอนุพันธ์
กำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำตรำสำรอนุพันธ์
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
52,806
272,157
(12,415)
10,606
40,391
282,763

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562

063

10. เงนิ ลงทุน
10.1 รำคำทุนและมูลค่ำยุติธรรม
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน/
รำคำทุน/
ทุนตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุติธรรม
ทุนตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุติธรรม
หลกั ทรัพยเ์ พื่อคำ้
ตรำสำรทุน
บวก (หัก): ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ
เงนิ ลงทนุ ทถี่ อื จนครบกำหนด
เงินฝำกประจำ
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำหนด
เงนิ ลงทนุ ทวั่ ไป
ตรำสำรทุน
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุน

788,387
(9,746)
778,641

778,641

440,114
(21,712)
418,402

1,501,289
1,096,565
(2,597,854)
-

1,251,279
2,345,890
(3,197,272)
399,897

20,190
(17,308)
2,882
781,523

19,779
(17,308)
2,471
820,770

418,402

10.2 เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
(หน่วย: พันบำท)

ภำยใน 1 ปี
เงนิ ลงทนุ ทถี่ อื จนครบกำหนด
เงินฝำกประจำ
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ
รวม

064

1,501,289
1,096,565
(2,597,854)
-

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
1 - 5 ปี
ไม่มีกำหนด
-

-

รวม
1,501,289
1,096,565
(2,597,854)
-

(หน่วย: พันบำท)

ภำยใน 1 ปี
เงนิ ลงทนุ ทถี่ อื จนครบกำหนด
เงินฝำกประจำ
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ
รวม

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
1 - 5 ปี
ไม่มีกำหนด

1,251,279
2,345,890
(3,197,272)
399,897

-

รวม

-

1,251,279
2,345,890
(3,197,272)
399,897

10.3 กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
64,983
(108,002)
11,641
(23,256)
76,624
(131,258)

กำไร (ขำดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
กำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
รวม

11. เงนิ ลงทุนในบริษทั ยอ่ ยและบรษิ ทั รว่ ม
11.1 รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม

ชื่อบริษัท
บรษิ ัทรว่ ม
SBI Royal Securities Plc.
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ประเภท
ธุรกิจ

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ประเภท
หลักทรัพย์ที่
ลงทุน

บริษัท
หลักทรัพย์

กัมพูชำ

ตรำสำรทุน

สกุลเงิน

เรียล
กัมพูชำ

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
31
31 ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561
(พันหน่วย)
(พันหน่วย)
63,960,000

63,960,000

สัดส่วนเงินลงทุน
31
31
ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
20.01

20.01

เงินลงทุนแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีส่วนได้เสีย
31
31
ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561
(พันบำท)
(พันบำท)
116,411

119,061

116,411

119,061

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ประเภท
ธุรกิจ

ชื่อบริษัท

ประเทศ
ที่จดทะเบียน

ประเภท
หลักทรัพย์ที่
ลงทุน

สกุลเงิน

ไทย

ตรำสำรทุน

บำท

บรษิ ัทยอ่ ย
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน
ที่ปรึกษำ
เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำรลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บรษิ ัทรว่ ม
SBI Royal Securities Plc.

บริษัท
หลักทรัพย์

กัมพูชำ

ตรำสำรทุน

เรียล
กัมพูชำ

ทุนที่ออกและชำระแล้ว
31
31
ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561
(พันหน่วย)
(พันหน่วย)
8,000

63,960,000

8,000

63,960,000

สัดส่วนเงินลงทุน
31
31
ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
96.25

20.01

96.25

20.01

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุน
31
31
ธันวำคม
ธันวำคม
2562
2561
(พันบำท)
(พันบำท)
7,700

7,700

7,700

7,700

105,462

105,462

105,462
113,162

105,462
113,162

11.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) และเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท
บรษิ ทั รว่ ม
SBI Royal Securities Plc.
กำรรว่ มคำ้
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
จำกัด
รวม

งบกำรเงินรวม
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำก
ส่วนแบ่งกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
และกำรร่วมค้ำ
กำรร่วมค้ำ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินปันผลที่บริษัทฯรับใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม
2562
2561

4,044

4,342

6,694

(598)

-

-

4,044

(1,509)
2,833

6,694

(598)

-

-

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลกำไร (ขำดทุน) จำกบริษัทร่วมในงบ
กำรเงินรวมตำมวิธีส่วนได้เสียโดยอำศัยข้อมูลทำงกำรเงินที่จัดทำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่มีกำรสอบ
ทำนโดยผู้สอบบัญชีภำยนอกของบริษัทร่วม อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบกำรเงินสำหรับปี 2561 ของบริษัทร่วมซึ่ง
ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบั ญชีของบริษัทร่วมดังกล่ำวแล้ว ซึ่งไม่มีผลแตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระสำคัญกับข้อมูล
ทำงกำรเงินที่จัดทำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทร่วมที่ใช้ในกำรบันทึกส่วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีดังกล่ำว
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

11.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสำระสำคัญ
สรุปรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรัพย์สทุ ธิของกิจกำรที่ลงทุน
ค่ำควำมนิยม
รวมมูลค่ำเงินลงทุน
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ตำมวิธีส่วนได้เสีย)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
บริษัทร่วม
SBI Royal Securities Plc.
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
409
420
12
37
31
34
1
(27)
453
464
20.01
20.01
91
94
25
25
116
119
119
116

สรุปรำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

รำยได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(หน่วย: ล้ำนบำท)
บริษัทร่วม
SBI Royal Securities Plc.
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
42
43
20
22
20
22

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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12. อปุ กรณ์
(หน่วย: พันบำท)
อุปกรณ์
สำนักงำน
รำคำทุน
1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
คำ่ เสอื่ มรำคำสำหรบั ปสี นิ้ สดุ วนั ที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์
และติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

296,065
14,575
(42,410)
6,816
275,046
9,091
(3,523)
5,519
286,133

187,929
1,729
(15,847)
8,597
182,408
2,669
(10,084)
2,058
177,051

12,430
(1,545)
10,885
10,885

762
8,538
(9,092)
208
9,085
(7,577)
1,716

497,186
24,842
(59,802)
6,321
468,547
20,845
(13,607)
475,785

241,174
19,488
(42,340)
218,322
18,692
(3,401)
233,613

174,331
6,777
(15,135)
165,973
5,674
(10,084)
161,563

9,943
1,749
(1,545)
10,147
738
10,885

-

425,448
28,014
(59,020)
394,442
25,104
(13,485)
406,061

56,724
52,520

16,435
15,488

738
-

208
1,716

74,105
69,724
28,014
25,104

ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2562 และ 2561 บริ ษั ท ฯมี อุ ป กรณ์ จ ำนวนหนึ่ ง ซึ่ ง ตั ด ค่ ำ เสื่ อ มรำคำหมดแล้ ว แต่ ยั ง ใช้
งำนอยู่ รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ
352 ล้ำนบำท และ 334 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

13. สนิ ทรพั ยไ์ มม่ ตี วั ตน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำทนุ
1 มกรำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
คำ่ ตดั จำหนำ่ ยสะสม
1 มกรำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยส่วนตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2561
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ค่ำตัดจำหน่ำยส่วนตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธันวำคม 2562
มลู คำ่ สทุ ธติ ำมบญ
ั ชี
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
คำ่ ตดั จำหนำ่ ยสำหรบั ปสี นิ้ สดุ วนั ที่
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562

ค่ำสมำชิกตลำด
และ
ตลำดอนุพันธ์

ค่ำซื้อส่วนงำน
นำยหน้ำลูกค้ำ
รำยย่อย

5,000
5,000
1,605
6,605

6,384
6,384
6,384

342,276
20,790
22,933
385,999
7,419
(22)
19,162
412,558

7,332
(7,332)
-

8,086
25,067
(43)
(22,750)
10,360
15,411
(19,162)
6,609

369,078
45,857
(43)
(7,149)
407,743
24,435
(22)
432,156

4,913
87
5,000
5,000

6,384
6,384
6,384

104,480
31,540
136,020
38,311
(22)
174,309

221
607
(828)
-

-

115,998
32,234
(828)
147,404
38,311
(22)
185,693

1,605

-

249,979
238,249

-

10,360
6,609

260,339
246,463

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

สิทธิในกำรใช้
ระบบ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่ำงพัฒนำ

รวม

32,234
38,311

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดจำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังใช้
งำนอยู่ รำคำทุน เดิมก่อนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมของสินทรัพย์ดั งกล่ำวมีจำนวน 99 ล้ำนบำท และ 89 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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14. สนิ ทรพั ยภ์ ำษเี งนิ ไดร้ อตดั บัญชี และภำษเี งนิ ได้
14.1 สนิ ทรพั ยภ์ ำษเี งนิ ไดร้ อตดั บัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทำงภำษีที่เกิดจำกรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

31 ธันวำคม
2562
ภำษเี งนิ ไดร้ อตดั บญ
ั ชที เี่ กิดจำก:
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
(กำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร
ปรับมูลค่ำเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์
ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
อืน่ ๆ
สนิ ทรพั ยภ์ ำษเี งนิ ได้รอตัดบญ
ั ชี
รับรู้รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้:
- รับรู้ในส่วนกำไรหรือขำดทุน
- รับรู้ในส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้
รอตัดบัญชีที่แสดงใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2562
2561

1,182
3,462
(2,190)
12,899

1,192
3,462
(2,719)
11,093

(10)
529
1,806

(2)
(128)
(11,742)
(846)

(1,503)
42,301
3,474
59,625

(1,658)
10,581
3,342
25,293

155
31,720
132
34,332

3,668
10,581
60
1,591

32,097
2,235
34,332

182
1,409
1,591

(หน่วย: พันบำท)

31 ธันวำคม
2562
ภำษเี งนิ ไดร้ อตดั บญ
ั ชที เี่ กิดจำก:
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
(กำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร
ปรับมูลค่ำเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์
ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
อื่น ๆ
สนิ ทรพั ยภ์ ำษเี งนิ ได้รอตัดบญ
ั ชี
รับรู้รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้:
- รับรู้ในส่วนกำไรหรือขำดทุน
- รับรู้ในส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ส่วนเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้
รอตัดบัญชีที่แสดงใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2562
2561

1,182
3,462
12,530

1,192
3,462
10,967

(10)
1,563

(2)
(9,511)
(508)

(1,503)
42,301
3,474
61,446

(1,658)
10,581
3,342
27,886

155
31,720
132
33,560

3,668
10,581
60
4,288

32,694
866
33,560

3,094
1,194
4,288

รวม

14.2 ภำษเี งนิ ได้
ภำษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
ภำษเี งนิ ไดป้ จั จบุ นั
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษเี งนิ ไดร้ อตดั บัญชี
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำร
กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(94)

(49)

-

-

32,097

182

32,694

3,094

32,003

133

32,694

3,094

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
(กำไร) ขำดทุนทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
(170,086)
(23,821)
(173,527)
(38,884)
20%
20%
20%
20%
34,017

4,764

34,705

7,776

(2,014)

(4,630)

(2,011)

(4,682)

32,003

134

32,694

3,094

15. สนิ ทรพั ยอ์ นื่

ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำ
เงินสมทบกองทุนทดแทนควำมเสียหำยในระบบกำรชำระ
รำคำและส่งมอบหลักทรัพย์
เงินประกันหลักทรัพย์เพื่อควำมมั่นคง
รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ำงรับ
เงินทดรองจ่ำย
เงินปันผลค้ำงรับ
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
สินทรัพย์อื่น
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งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
7,385
2,500
28,351
33,968
21,980
21,409
97,339
5,000
3,301
18,345
317
8,045
190,063
(2,856)
187,207

84,703
5,000
4,820
6,730
284
4,255
163,669
(2,856)
160,813

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
7,385
2,500
28,164
33,849
21,980
21,409
97,339
5,000
3,301
18,345
317
4,301
8,044
194,176
(2,856)
191,320

84,703
5,000
4,820
6,730
284
3,085
4,254
166,634
(2,856)
163,778

16. เงนิ กู้ยมื จำกสถำบนั กำรเงนิ
(หน่วย: พันบำท)

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
เงนิ กยู้ มื จำกสถำบนั กำรเงนิ
ตั๋วสัญญำใช้เงิน
รวม

1.70

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
ระยะเวลำคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกำหนดชำระ
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
50,000
50,000

-

-

รวม
50,000
50,000

17. เจ้ำหนสี้ ำนกั หกั บญ
ั ชีและบรษิ ัทหลกั ทรพั ย์

เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ตำ่ งประเทศ
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
660,293
423,409
2,280
474
662,573
423,883

18. เจ้ำหนธี้ รุ กิจหลกั ทรพั ย์และสญ
ั ญำซอื้ ขำยลว่ งหน้ำ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

923,182
4,096
6,210
933,488

1,295,601
90,731
90,890
1,477,222

7,044
940,532

18,073
1,495,295

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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19. สำรองผลประโยชนร์ ะยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนตำมภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ แสดงได้ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี
ส่วนที่รับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุน:
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริกำรในอดีต
ส่วนที่รับรูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย:
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้ำนประชำกรศำตร์
ส่วนทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จำ่ ยในระหว่ำงปี
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
55,463
61,139
54,835
57,376
9,579
1,478
5,576

6,210
1,357
(10,664)

8,538
1,460
5,576

5,802
1,251
(6,446)

-

(277)

-

(218)

4,483
(12,086)
64,493

657
6,162
(9,121)
55,463

4,326
(12,086)
62,649

657
5,534
(9,121)
54,835

เมื่ อ วั น ที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงำน (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ ป ระกำศลงใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่งทำงำนติดต่อกันครบ
20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำ ชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำ งอัตรำสุดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น
7 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษัทฯ: 7 ล้ำนบำท) บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
โดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนของปีปัจจุบัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี
ข้ำงหน้ำ เป็นจำนวนประมำณ 6 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 6 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของ
บริษัทฯ และบริษทั ย่อยประมำณ 9 ปี (เฉพำะบริษัทฯ: จำนวน 9 ปี)
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
1.22 - 2.43
1.77 - 4.11
1.2 - 7.0
1.2 - 7.0
0.0 - 33.0
0.0 - 33.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติ ฐำนที่สำคัญ ต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
สำรอง
สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
ยำวของพนักงำน
สมมติฐำนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) สมมติฐำน ลดลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละต่อปี)
(ล้ำนบำท)
(ร้อยละต่อปี)
(ล้ำนบำท)
1.0
(4.0)
1.0
4.5
1.0
5.1
1.0
(4.7)
20.0
(7.3)
20.0
9.1

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561
สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
สมมติฐำน
ยำวของพนักงำน
สมมติฐำนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลดลง
(ร้อยละต่อปี)
(ล้ำนบำท)
(ร้อยละต่อปี)
1.0
(3.2)
1.0
1.0
3.6
1.0
20.0
(5.1)
20.0

สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ล้ำนบำท)
3.6
(3.3)
6.2

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
สมมติฐำน
ยำวของพนักงำน
สมมติฐำนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลดลง
(ร้อยละต่อปี)
(ล้ำนบำท)
(ร้อยละต่อปี)
1.0
(3.9)
1.0
1.0
4.9
1.0
20.0
(7.1)
20.0

สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ล้ำนบำท)
4.3
(4.5)
8.8

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
สมมติฐำน
ยำวของพนักงำน
ลดลง
สมมติฐำนเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละต่อปี)
(ล้ำนบำท)
(ร้อยละต่อปี)
1.0
(3.2)
1.0
1.0
3.5
1.0
20.0
(5.0)
20.0

สำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ล้ำนบำท)
3.5
(3.2)
6.1

20. เจ้ำหนอี้ นื่
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
เจ้ำหนี้อื่น - ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด
(มหำชน)
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนีอ้ ื่น

1,353
86
1,439

1,353
86
1,439

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
1,353
86
1,439

1,353
7,486
8,839

เจ้ำหนี้อื่น - ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) เป็นเจ้ำหนี้จำกกำรรับชำระหนี้จำกลูกหนี้ตำมสัญญำ Loan
Management Agency Agreement แทนธนำคำรดังกล่ำว
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21. หนสี้ ินอนื่

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จำ่ ยค้ำงจ่ำย
ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจ่ำย
เงินประกันพนักงำน
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
158,864
212,636
157,095
205,393
8,708
7,035
8,198
6,643
6,045
5,896
5,784
5,896
2,512
3,112
2,512
3,112
13,166
13,632
13,166
13,632
242,311
186,755
234,676
189,295

22. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษั ทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่
สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปันผลได้
23. รำยไดค้ ำ่ นำยหน้ำ

ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซือ้ ขำยตรำสำรอนุพันธ์
ค่ำนำยหน้ำอื่น
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
795,592
951,429
113,707
98,076
4,856
914,155
1,049,505
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24. รำยไดค้ ำ่ ธรรมเนยี มและบรกิ ำร
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
48,323
51,927
9,860
15,110
1,224
1,145
801
14,309
18,016
9,671
3,165
2,033
81,389
94,195

กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน
กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน
อื่น ๆ
รวม

25. กำไร (ขำดทนุ ) และผลตอบแทนจำกเครอื่ งมอื ทำงกำรเงนิ

กำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน
กำไร (ขำดทุน) จำกตรำสำรอนุพันธ์
รำยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
76,624
(131,258)
76,624
(131,258)
40,391
282,763
40,391
282,763
81,563
74,775
81,299
74,712
198,578
226,280
198,314
226,217

26. กองทุนสำรองเลยี้ งชพี
บริษัทฯและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงำนของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนของแต่ละบริษัทจ่ำย
สมทบกองทุนดังกล่ำวเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนสองแห่ง และจะถูกจ่ำยให้กับพนักงำนในกรณี ที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของบริษัทฯและบริษัท ย่อย ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
รับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
23,374
26,899
21,654
25,086

27. กำไรตอ่ หนุ้
กำไร (ขำดทุน) ต่ อ หุ้ นขั้นพื้ นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรั บปีส่วนที่เป็นของผู้ถือ หุ้น บริษัทฯ
(ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี
28. เงนิ ปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจำปี 2560
เงินปันผลประจำปี 2561

อนุมัติโดย

เงินปันผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมือ่
วันที่ 24 เมษำยน 2561
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเมือ่
วันที่ 25 เมษำยน 2562

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น
(บำท)

35

0.06

35

0.06

29. รำยกำรธรุ กจิ กบั กิจกำรทเี่ กยี่ วขอ้ งกัน
29.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์
ชื่อ
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
SBI Royal Securities Plc.
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท ฟินันซ่ำ จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่ำ จำกัด
ธนำคำรไอซีบซี ี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทรู ทัช จำกัด

ควำมสัมพันธ์
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทร่วม
เป็นกำรร่วมค้ำจนถึงเดือนเมษำยน 2561
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่บริษัทฯ
เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
มีกรรมกำรร่วมกัน
มีกรรมกำรร่วมกัน
มีกรรมกำรร่วมกัน

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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29.2 รำยกำรธุรกิจที่สำคัญระหว่ำง ปี
ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อ ยมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญ กับบุค คลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อ งกัน รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจกำร
เหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
รำยกำรธรุ กจิ กบั บรษิ ทั ยอ่ ย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รำยกำรธรุ กจิ กบั กจิ กำรทเี่ กยี่ วขอ้ งกนั
กรรมกำรและผู้บริหำร
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
ดอกเบี้ยรับ
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
รำยได้อื่น
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย
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นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

-

-

3,600
44,400

3,600
42,900

1

13

1

13

ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

159
-

27
10,336

159
-

27
10,336

ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป
ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป

1,871

322
3,378
7,934

1,871

322
3,378
7,934

ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป
อัตรำตำมสัญญำ
ตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกัน

รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

อัตรำตำมสัญญำ
อัตรำตำมสัญญำ

29.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน
ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มี
รำยละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
เงนิ สดและรำยกำรเทยี บเทำ่ เงนิ สด
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
เงนิ วำงประกนั เพอื่ กำรซอื้ ขำยสญ
ั ญำซอื้ ขำยลว่ งหนำ้
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหำชน)
ลกู หนอี้ นื่
บริษทั หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เจำ้ หนอี้ นื่
บริษทั หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คำ่ ใชจ้ ำ่ ยคำ้ งจำ่ ย
กรรมกำรและผู้บริหำร
บริษทั และบุคคลที่เกีย่ วข้องกัน

999

1,900

999

1,900

-

617

-

617

-

-

4,301

3,085

-

-

-

7,400

14
-

280
494

14
-

280
494

29.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2562
2561
2562
2561
172
188
162
179
10
7
10
6
182
195
172
185
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30. ภำระผกู พนั และหนี้สนิ ทอี่ ำจจะเกิดขนึ้
30.1 ภำระผกู พนั เกยี่ วกบั รำยจ่ำยฝ่ำยทุน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2562 บริ ษั ท ฯมี ภ ำระผู ก พั น เกี่ ย วกั บ รำยจ่ ำ ยฝ่ ำ ยทุ น เป็ น จ ำนวนเงิ น 15 ล้ ำ นบำท
(31 ธันวำคม 2561: 3 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
30.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำบริกำร
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำร รถยนต์และอุปกรณ์ ซึ่ง
อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญำบริกำรอื่นๆ ซึ่งอำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดย
เฉลี่ยประมำณ 1 ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้
สัญญำเช่ำดำเนินงำนดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
167
106
133
84

จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
1 ถึง 5 ปี

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
166
105
132
84

30.3 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีคดีซึ่งบริษัทฯถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยเป็นจำนวนรวมประมำณ 16 ล้ำนบำท ซึ่งผล
ของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯคำดว่ำจะไม่ ได้รับผลเสียหำยอย่ำงเป็นสำระสำคัญจำกคดีฟ้องร้อง
ดังกล่ำวต่องบกำรเงิน
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รายงานประจำ�ปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

31. สว่ นงำนดำเนินงำน
ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำนที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่ อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพ ยำกรให้ กับส่ว นงำนและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิ จตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังนี้
-

ส่วนงำนนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่ วงหน้ำ เป็นส่วนงำนที่เป็นนำยหน้ำในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ นำยหน้ำในกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

-

ส่วนงำนวำณิ ชธนกิจ เป็นส่วนงำนให้บริกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน และ
ธุรกรรมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน

-

ส่วนค้ำหลักทรัพย์ เป็นส่วนงำนที่ดูแลกำรลงทุน

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนดำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำน
ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่ อ วัตถุประสงค์ในกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมิ นผลกำรปฏิบัติ งำน บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรือขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไร
หรือขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนในงบกำรเงิน
ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนดำเนินงำนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม

รำยได้จำกภำยนอก
กำไร (ขำดทุน) จำกกำรดำเนินงำน
ตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปีสว่ นทีเ่ ป็นของ
บริษัทฯ

ส่วนงำนนำยหน้ำ
ซื้อขำยหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ
2562
2561
1,036
1,279
102

205

ส่วนงำน
วำนิชธนกิจ
2562
2561
47
62
22

33

ส่วนค้ำหลักทรัพย์
2562
2561
93
90
25

28

กำรตัดรำยกำรบัญชี
ระหว่ำงกัน
2562
2561
44
(43)
(1)

(43)

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,220
1,388
148

223

58
60
(436)
32

49
26
(323)
1

(138)

(24)
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สินทรัพย์จำแนกตำมส่วนงำนดำเนินงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

สนิ ทรพั ยข์ องสว่ นงำน
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561

ส่วนงำน
นำยหน้ำซื้อขำย
หลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ
2,801
2,476

ส่วนงำน
วำณิชธนกิจ
1
-

ส่วนค้ำ
หลักทรัพย์
-

รวมส่วนงำน
2,802
2,476

สินทรัพย์ที่ไม่ได้
ปันส่วน
1,475
2,278

รวม
4,277
4,754

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
บริษัทฯและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบ
กำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำ
เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ตำมงบกำรเงินรวม
32. เครอื่ งมอื ทำงกำรเงนิ
32.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ที่ ส ำคั ญ ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยตำมที่ นิ ย ำมอยู่ ในมำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 107
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหนี้และเจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ สินทรัพ ย์และหนี้สินตรำสำรอนุพั นธ์ เงินลงทุน เงินให้ กู้ยืมแก่พ นักงำน เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
ตรำสำรหนี้ที่ออกและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้
ธุรกิ จหลักทรัพย์และสัญ ญำซื้อ ขำยล่วงหน้ำ เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงินและเงิน ลงทุนในตรำสำรหนี้
เป็นต้น ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม และ
กำรฝำกและกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ของสถำบันกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระสำคัญจำกควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีกำร
กระจุกตัว เนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จำนวนมำกรำย
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ สินทรัพย์และหนี้สิน
ตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัท
หลักทรัพย์ เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตรำสำรหนี้ที่ออก อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์
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และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ
ณ วัน ที่ 31 ธั นวำคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพ ย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่ สำคัญ สำมำรถจัดตำมประเภทอั ต รำ
ดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์ และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรือ
วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

มีอัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
สนิ ทรพั ยท์ ำงกำรเงนิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทำงกำรเงนิ
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่
ระยะเวลำกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันครบกำหนด
เมื่อทวง
น้อยกว่ำ
ลูกหนี้ด้อย ไม่มี
ถำม
1 ปี
1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
อัตรำ
อัตรำ
ลอยตัว
คงที่

78

-

-

-

-

24

102

0.13 - 1.10

-

-

-

-

-

-

142

142

-

-

911
1

6
-

-

-

7
-

1,635
782
-

2,559
782
1

5.25
3.40 - 3.43

5.25
-

-

50

-

-

-

-

50

-

1.70

-

-

-

-

-

663

663

-

-

-

4
-

-

-

-

937
19

941
19

0.70
-

3.00
-
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
สนิ ทรัพยท์ ำงกำรเงนิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทำงกำรเงนิ
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์

ระยะเวลำกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันครบกำหนด
เมื่อทวง
ถำม

น้อยกว่ำ
1 ปี

332

-

-

-

-

929
1

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
ลูกหนี้ด้อย
คุณภำพ

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ลอยตัว

อัตรำ
คงที่

-

-

45

377

0.13 - 1.10

-

-

-

-

689

689

-

-

91
-

400
-

-

81
-

1,120
421
-

2,221
821
1

5.25
3.40 - 3.43

5.25
-

-

-

-

-

-

424

424

-

-

-

91
-

-

-

-

1,404
5

1,495
5

0.80
-

3.00
-

1 - 5 ปี

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรำ
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
สนิ ทรัพยท์ ำงกำรเงนิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทำงกำรเงนิ
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์
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ระยะเวลำกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันครบกำหนด

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

เมื่อทวง
ถำม

น้อยกว่ำ
1 ปี

1 - 5 ปี

58

-

-

-

-

-

-

911
1

6
-

-

ไม่มี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ลอยตัว

อัตรำ
คงที่

-

19

77

0.13 - 1.10

-

-

-

142

142

-

-

-

-

7
-

1,635
782
-

2,559
782
1

5.25
3.40 - 3.43

5.25
-

50

-

-

-

-

50

-

1.70

-

-

-

-

-

663

663

-

-

-

4
-

-

-

-

937
19

941
19

0.70
-

3.00
-
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ลูกหนี้ด้อย
คุณภำพ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรำ
ระยะเวลำกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันครบกำหนด
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ
ลูกหนี้ด้อย
ไม่มี
อัตรำตลำด
ถำม
1 ปี
1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบี้ย
สนิ ทรพั ยท์ ำงกำรเงนิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทำงกำรเงนิ
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
อัตรำ
อัตรำ
ลอยตัว
คงที่

311

-

-

-

-

43

354 0.13 - 1.10

-

-

-

-

-

-

689

689

-

929
1

91
-

400
-

-

81
-

1,120
421
-

-

-

-

-

-

424

424

-

-

-

91
-

-

-

-

1,404
5

1,495
5

0.80
-

3.00
-

-

2,221
5.25
821
1 3.40 - 3.43

5.25
-

ควำมเสยี่ งด้ำนสภำพคลอ่ ง
ควำมเสี่ ย งด้ ำนสภำพคล่ อ ง คื อ ควำมเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยอำจได้ รั บ ควำมเสี ย หำยอั น สื บ เนื่ อ งมำจำกที่
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สำมำรถเปลี่ ยนสินทรัพ ย์เป็นเงินสดและหรือไม่ สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพี ยงพอตำมควำม
ต้องกำรและทันต่อเวลำที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องนำไปชำระภำระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยจัดให้ มีกำรติดตำมและวำงแผนเกี่ยวกับ
กระแสเงินสด รวมทั้งจัดหำวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพื่อให้เพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ระยะเวลำคงเหลือ ของเครื่อ งมือ ทำงกำรเงินนับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน มีดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562

เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์

ภำยใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มกี ำหนด

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภำพ

รวม

102
6
1

142
1,635
-

-

911
782
-

7
-

102
142
2,559
782
1

50
4
-

663
937
19

-

-

-

50
663
941
19
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561

เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์
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ภำยใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มกี ำหนด

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภำพ

รวม

377
91
1

689
1,120
400
-

-

929
421
-

81
-

377
689
2,221
821
1

91
-

424
1,404
5

-

-

-

424
1,495
5

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562

เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์

ภำยใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มกี ำหนด

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภำพ

รวม

77
6
1

142
1,635
-

-

911
782
-

7
-

77
142
2,559
782
1

50
4
-

663
937
19

-

-

-

50
663
941
19
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561

เมื่อทวงถำม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์

ภำยใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มกี ำหนด

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภำพ

รวม

354
91
1

689
1,120
400
-

-

929
421
-

81
-

354
689
2,221
821
1

91
-

424
1,404
5

-

-

-

424
1,495
5

ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
บริ ษั ท ฯมี ค วำมเสี่ ย งจำกอั ต รำแลกเปลี่ ย นที่ ส ำคั ญ อั น เกี่ ย วเนื่ อ งจำกกำรเป็ น นำยหน้ ำ ซื้ อ ขำยหลั ก ทรั พ ย์ ที่
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศและมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสำระสำคัญของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่
เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561

ดองเวียดนำม
เหรียญฮ่องกง
เหรียญสหรัฐอเมริกำ
กีบลำว
เหรียญสิงคโปร์
เรียลกัมพูชำ
เยนญี่ปุ่น

106,351
2.9
1.5
385.8
0.1
258.9
13.5

121,673
2.2
1.1
343.5
0.1
232.5
13.5

หนี้สินทำงกำรเงิน
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
101,236
2.8
1.4
364.0
0.1
189.6
13.4

118,458
2.1
1.0
324.6
0.1
221.3
13.4

(หน่วย: ล้ำนหน่วย)
อัตรำแลกเปลีย่ นเฉลี่ย
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2562
2561
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
0.0013
0.0014
3.8732
4.1416
30.1540
32.4498
0.0034
0.0038
22.3245
23.6943
0.0074
0.0080
0.2759
0.2931

นอกจำกนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯไม่มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ
ควำมเสยี่ งด้ำนสภำวะตลำด
บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำวะตลำดที่เกิดจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์และรำคำของตรำสำรอนุพันธ์ซึ่ง
อำจจะมีผลทำให้มูลค่ำเงินลงทุนและมูลค่ำหลักประกันของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำลดลง
อย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำวะตลำดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดในธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ กำหนดนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม และมีกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมนโยบำย
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33. กำรวดั มลู คำ่ ยตุ ธิ รรมของเครอื่ งมอื ทำงกำรเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหรือเปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมได้ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สนิ ทรพั ยท์ วี่ ดั มลู คำ่ ดว้ ยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เงินลงทุน
ตรำสำรทุน
หนสี้ นิ ทวี่ ดั มลู คำ่ ดว้ ยมลู ค่ำยตุ ธิ รรม
หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

779

-

-

779

19

-

-

19

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สนิ ทรพั ยท์ วี่ ดั มลู คำ่ ดว้ ยมลู คำ่ ยตุ ิธรรม
เงินลงทุน
ตรำสำรทุน
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย
หนสี้ นิ ทวี่ ดั มลู คำ่ ดว้ ยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

418
-

400

-

418
400

5

-

-

5
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สนิ ทรพั ยท์ เี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทเี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

รวม

102
-

142
2,559
-

3
1

102
142
2,559
3
1

-

663
941

-

663
941
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สนิ ทรพั ยท์ เี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทเี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
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รวม

377
-

689
2,221
-

2
1

377
689
2,221
2
1

-

424
1,495

-

424
1,495

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สนิ ทรพั ยท์ เี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทเี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

รวม

77
-

142
2,559
-

2
1

77
142
2,559
2
1

-

663
941

-

663
941
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม 2561
มูลค่ำยุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สนิ ทรพั ยท์ เี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
หนสี้ นิ ทเี่ ปดิ เผยมลู คำ่ ยตุ ธิ รรม
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ

รวม

354
-

689
2,221
-

2
1

354
689
2,221
2
1

-

424
1,495

-

424
1,495

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) l รายงานประจำ�ปี 2562
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บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลำอั นสั้นหรือ สินทรั พ ย์ทำงกำรเงินที่มีกำรคิด
ดอกเบี้ยในอัตรำเทียบเคียงกับรำคำตลำด ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้สำนักหักบัญชี และ
บริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เงินลงทุนทั่วไป เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้ำหนี้
สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ มูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวประมำณโดยเทียบเคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด มูลค่ำยุติธรรมใช้รำคำตลำด เงินลงทุนในตรำสำรทุน ที่
ไม่อ ยู่ ใ นควำมต้ อ งกำรของตลำด คำนวณเทีย บเคีย งมูลค่ำ สิน ทรัพ ย์สุท ธิ ต่อ หุ้น ของบริ ษัท ฯ ที่ลงทุน
ยกเว้นเงินลงทุ นในหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่ห ลัก ทรัพ ย์จดทะเบีย นในตลำดหลักทรัพ ย์แห่ ง ประเทศไทย มูลค่ ำ
ยุติธรรมคำนวณโดยใช้มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกำศโดยผู้จัดกำรกองทุน
(ค) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ คำนวณโดยใช้แบบจำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำซึ่งข้อมูลที่
นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่ เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยน
ทันที และอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ เป็นต้น
(ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กู้ยืม ประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตลำด
ปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
(จ) หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด แสดงมู ลค่ำ
ยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
34. กำรบรหิ ำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในกำรบริห ำรทุนของบริษัทฯคือ กำรดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรดำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำรดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิให้เป็นไปตำม
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
35. กำรอนมุ ตั งิ บกำรเงนิ
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2563
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