
030 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

  
รราายยงงาานนขขอองงผผูู้้สสออบบบบััญญชชีีรรัับบออนนุุญญาาตต  
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

คคววาามมเเหห็็นน  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  (กลุ่มบริษัท) 
ซ ึ ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ่  31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร ็จรวม งบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที ่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทหลักทรัพย์ 
ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เเกกณณฑฑ์์ใในนกกาารรแแสสดดงงคคววาามมเเหห็็นน  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ส่วนของ ความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื ่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

 

เเรรืื่่อองงสส  าาคคััญญใในนกกาารรตตรรววจจสสออบบ    

เรื ่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื ่องต่างๆ ที ่มีนัยส าคัญที ่สุดตามดุลยพินิจเยี ่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า                   
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปน้ี 

กกาารรรรัับบรรูู้้รราายยไไดด้้คค่่าานนาายยหหนน้้าาจจาากกกกาารรซซืื้้ออขขาายยหหลลัักกททรรััพพยย์์  

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จ านวน 914 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 71 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ซึ่งอัตราค่านายหน้าเป็นอัตราที่ต่อรองอย่างเสรี และมีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได เนื่องจากขนาดและ
ปริมาณของรายการและจ านวนลูกค้ามีจ านวนมากและอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อีกทั้งการ
บันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเ ทศเป็นหลัก 
ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้า  จากการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้อง
ตามที่เกิดขึ้นจริง 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการค านวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบอัตราค่านายหน้า การค านวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญที่ท า
ผ่านใบส าคัญทั่วไป  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

  
รราายยงงาานนขขอองงผผูู้้สสออบบบบััญญชชีีรรัับบออนนุุญญาาตต  
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน)  

คคววาามมเเหห็็นน  

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  (กลุ่มบริษัท) 
ซ ึ ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที ่  31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร ็จรวม งบแสดง 
การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที ่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทหลักทรัพย์ 
ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เเกกณณฑฑ์์ใในนกกาารรแแสสดดงงคคววาามมเเหห็็นน  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน ส่วนของ ความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตาม
ข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื ่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

 

เเรรืื่่อองงสส  าาคคััญญใในนกกาารรตตรรววจจสสออบบ    

เรื ่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื ่องต่างๆ ที ่มีนัยส าคัญที ่สุดตามดุลยพินิจเยี ่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า                   
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม
วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปน้ี 

กกาารรรรัับบรรูู้้รราายยไไดด้้คค่่าานนาายยหหนน้้าาจจาากกกกาารรซซืื้้ออขขาายยหหลลัักกททรรััพพยย์์  

รายได้หลักของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จ านวน 914 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 71 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อยละจากปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ซึ่งอัตราค่านายหน้าเป็นอัตราที่ต่อรองอย่างเสรี และมีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได เนื่องจากขนาดและ
ปริมาณของรายการและจ านวนลูกค้ามีจ านวนมากและอัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อีกทั้งการ
บันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์อาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเ ทศเป็นหลัก 
ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่านายหน้า  จากการซื้อขายหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้อง
ตามที่เกิดขึ้นจริง 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ การควบคุมภายในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการค านวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบอัตราค่านายหน้า การค านวณและการบันทึกรายการบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญที่ท า
ผ่านใบส าคัญทั่วไป  
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คค่่าาเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญขขอองงลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญาาซซืื้้ออขขาายยลล่่ววงงหหนน้้าา  

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.8 บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากสถานะของ
ลูกหนี้แต่ละราย ความเสี่ยงในการเรียกช าระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที ่ใช้ค ้าประกัน ทั้งนี ้ในการท าธุรกรรมซื้อขาย
หลักทรัพย์และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบายให้ลูกค้าวางหลักประกัน  โดยมูลค่าของหลักประกันที่วาง
ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของการท าธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความส าคัญ เนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้จ านวนมากรายและมียอด
คงค้างเป็นจ านวนเงินที่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้ามีจ านวน 2,559 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้าพเจ้าจึงให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย 

• ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การค านวณ
มูลค่าหลักประกัน การค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงประเมิน
วิธีการพิจารณาและค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบายของบริษัทฯกับหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานก ากับและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการค านวณมูลค่า
หลักประกันและการปรับมูลค่ายุติธรรมหลักประกัน  

• ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยการสุ่มทดสอบข้อมูลที่
น ามาใช้ในการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับช าระเงินภายหลัง
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การจัดชั้นและการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ขข้้ออมมููลลออืื่่นน  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื ่นนั ้นมี  
ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่า 
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

  

 
 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

คคววาามมรรัับบผผิิดดชชออบบขขอองงผผูู้้บบรริิหหาารรแแลละะผผูู้้มมีีหหนน้้าาททีี่่ใในนกกาารรกก  าากกัับบดดููแแลลตต่่อองงบบกกาารรเเงงิินน  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื ่อง  
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินงานต่อเนื ่องเว้นแต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจที ่จะเลิกกลุ ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน  
ต่อเนื่องอีกต่อไปได ้

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

คคววาามมรรัับบผผิิดดชชออบบขขอองงผผูู้้สสออบบบบััญญชชีีตต่่ออกกาารรตตรรววจจสสออบบงงบบกกาารรเเงงิินน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 
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คค่่าาเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญขขอองงลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญาาซซืื้้ออขขาายยลล่่ววงงหหนน้้าา  

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4.8 บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากสถานะของ
ลูกหนี้แต่ละราย ความเสี่ยงในการเรียกช าระ และมูลค่าของหลักทรัพย์ที ่ใช้ค ้าประกัน ทั้งนี ้ในการท าธุรกรรมซื้อขาย
หลักทรัพย์และการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ บริษัทฯมีนโยบายให้ลูกค้าวางหลักประกัน  โดยมูลค่าของหลักประกันที่วาง
ขึ้นอยู่กับประเภทธุรกรรม ประเภทหลักทรัพย์ วงเงินของการท าธุรกรรม เป็นต้น การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความส าคัญ เนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้จ านวนมากรายและมียอด
คงค้างเป็นจ านวนเงินที่เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือ
ขายล่วงหน้ามีจ านวน 2,559 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของยอดสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ข้าพเจ้าจึงให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย 

• ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้ การค านวณ
มูลค่าหลักประกัน การค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการบันทึกบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงประเมิน
วิธีการพิจารณาและค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ เปรียบเทียบนโยบายของบริษัทฯกับหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานก ากับและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการค านวณมูลค่า
หลักประกันและการปรับมูลค่ายุติธรรมหลักประกัน  

• ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยการสุ่มทดสอบข้อมูลที่
น ามาใช้ในการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สถานะคงค้างของลูกหนี้ มูลค่าหลักประกัน การรับช าระเงินภายหลัง
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การจัดชั้นและการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ขข้้ออมมููลลออืื่่นน  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื ่นนั ้นมี  
ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่า 
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

  

 
 

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด าเนินการ
แก้ไขที่เหมาะสมต่อไป 

คคววาามมรรัับบผผิิดดชชออบบขขอองงผผูู้้บบรริิหหาารรแแลละะผผูู้้มมีีหหนน้้าาททีี่่ใในนกกาารรกก  าากกัับบดดููแแลลตต่่อองงบบกกาารรเเงงิินน  

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื ่อง  
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่
ด าเนินงานต่อเนื ่องเว้นแต่ผู ้บริหารมีความตั้งใจที ่จะเลิกกลุ ่มบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน  
ต่อเนื่องอีกต่อไปได ้

ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

คคววาามมรรัับบผผิิดดชชออบบขขอองงผผูู้้สสออบบบบััญญชชีีตต่่ออกกาารรตตรรววจจสสออบบงงบบกกาารรเเงงิินน  

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมือ่
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ีด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่
พบข้อมูลที ่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี ่ยงที ่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเกี ่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษั ทต้องหยุด 
การด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน  
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี

 
 

 

เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ี 

 

 

รัตนา จาละ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ีด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่
พบข้อมูลที ่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี ่ยงที ่เกิดจาก
ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจเกี ่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกลุ่มบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท า 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ที่อาจเป็น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่า การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง
ความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษั ทต้องหยุด 
การด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน  
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี

 
 

 

เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ี 

 

 

รัตนา จาละ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 18 กุมภาพันธ์ 2563 



036 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

บบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  ฟฟิินนัันนเเซซีียย  ไไซซรรััสส  จจ  ำำกกััดด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย  

งงบบแแสสดดงงฐฐำำนนะะกกำำรรเเงงิินน

ณณ  ววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

สสิินนททรรััพพยย์์

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6, 29.3 101,512,582             376,612,496             76,595,803              354,046,723             

ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 7 142,228,011             688,722,575             142,228,011             688,722,575             

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 8 2,558,517,795          2,220,757,080         2,558,517,795          2,220,757,080         

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 9 -                              -                              -                              -                              

เงินลงทุน 10 781,523,326             820,769,503            781,523,326             820,769,503            

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 275,307                   1,248,294                275,307                   1,248,294                

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 11 116,410,684             119,060,796            113,162,491             113,162,491             

อุปกรณ์ 12 69,723,616               74,105,487              69,723,616               74,105,487              

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 246,462,968             260,339,270            246,462,968             260,339,270            

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 14.1 59,625,254               25,292,812               61,446,067              27,886,746               

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน 6,866,942                6,598,703                5,404,472                4,820,669                

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ำยรอรับคืน 6,598,703                -                              4,820,669                -                              

สินทรัพย์อ่ืน 15 187,207,164             160,812,548             191,319,597             163,778,487             

รรววมมสสิินนททรรััพพยย์์ 4,276,952,352          4,754,319,564          4,251,480,122          4,729,637,325          

หหนน้้ีีสสิินนแแลละะสส่่ววนนขขอองงเเจจ้้ำำขขอองง

หหนน้้ีีสสิินน

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 16 50,000,000              -                              50,000,000              -                              

เจ้ำหน้ีส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 17 662,572,829             423,883,317             662,572,829             423,883,317             

เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 18 940,532,459             1,495,294,583          940,532,459             1,495,294,583          

หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ 9 19,371,381               4,772,145                19,371,381               4,772,145                

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 19 64,492,736               55,463,100              62,648,911               54,834,762               

เจ้ำหน้ีอ่ืน 20 1,438,802                1,438,802                1,438,802                8,838,802                

หน้ีสินอ่ืน 21 189,295,347             242,311,018             186,755,139             234,676,411             

รรววมมหหนน้้ีีสสิินน 1,927,703,554          2,223,162,965          1,923,319,521          2,222,300,020         

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



037บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

บบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  ฟฟิินนัันนเเซซีียย  ไไซซรรััสส  จจ  ำำกกััดด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบแแสสดดงงฐฐำำนนะะกกำำรรเเงงิินน  ((ตต่่ออ))

ณณ  ววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

สส่่ววนนขขอองงเเจจ้้ำำขขอองง

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว

      หุ้นสำมัญ 581,403,025 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.60 บำท 930,244,840            930,244,840            930,244,840            930,244,840            

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 620,892,885             620,892,885             620,892,885             620,892,885             

ส ำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 322,946                   322,946                   322,946                   322,946                   

ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้น

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

ก ำไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 22 78,640,769              78,640,769              78,640,769              78,640,769              

   ยังไม่ได้จัดสรร 725,419,484             901,949,260            698,059,161             877,235,865             

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ

  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

      - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (6,772,407)               (1,417,318)               -                              -                              

รวมส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 2,348,496,937          2,530,381,802          2,328,160,601          2,507,337,305          

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย 751,861                   774,797                   -                              -                              

รรววมมสส่่ววนนขขอองงเเจจ้้ำำขขอองง 2,349,248,798          2,531,156,599          2,328,160,601          2,507,337,305          

รรววมมหหนน้้ีีสสิินนแแลละะสส่่ววนนขขอองงเเจจ้้ำำขขอองง 4,276,952,352          4,754,319,564          4,251,480,122          4,729,637,325          

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 

กรรมกำรผู้อ ำนวยกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

นำยช่วงชัย  นะวงศ์

 

นำงพรพร้ิง  สุขสันติสุวรรณ

กรรมกำร



038 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

บบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  ฟฟิินนัันนเเซซีียย  ไไซซรรััสส  จจ  ำำกกััดด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบกก  ำำไไรรขขำำดดททุุนนเเบบ็็ดดเเสสรร็็จจ

สส  ำำหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 2562 2561 2562 2561

กก  ำำไไรรหหรรืืออขขำำดดททุุนน::

รรำำยยไไดด้้

รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 23, 29.2 914,154,999     1,049,505,108  914,154,999     1,049,505,108  

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 24 81,389,301       94,195,367       81,389,301       94,195,367       

รำยได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์ 55,245,854       67,677,923       55,245,854       67,677,923       

ก ำไร (ขำดทุน) และผลตอบแทนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 25 198,578,095     226,280,431     198,314,435     226,217,315     

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 11.2 4,043,752         2,832,737         -                       -                       

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ -                       8,797,834         -                       -                       

รำยได้อ่ืน 29.2 41,903,026       20,203,634       45,481,564       23,803,633       

รรววมมรรำำยยไไดด้้ 1,295,315,027  1,469,493,034  1,294,586,153  1,461,399,346  

คค่่ำำใใชช้้จจ่่ำำยย

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 26 796,367,244     874,700,850     756,261,308     841,148,211     

ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย 218,920,476     172,554,025     218,865,476     172,494,025     

ต้นทุนทำงกำรเงิน 28,167,826       31,537,137       28,167,826       31,537,137       

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (49,450)             (96,000)             (49,450)             (96,000)             

ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 29.2 421,995,087     414,617,796     464,868,053     455,199,883     

รรววมมคค่่ำำใใชช้้จจ่่ำำยย 1,465,401,183  1,493,313,808  1,468,113,213  1,500,283,256  

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  กก่่ออนนภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้ (170,086,156)    (23,820,774)      (173,527,060)    (38,883,910)      

ภำษีเงินได้ 14.2 32,002,984       133,647            32,694,222       3,094,068         

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  สส  ำำหหรรัับบปปีี (138,083,172)    (23,687,127)      (140,832,838)    (35,789,842)      

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  เเบบ็็ดดเเสสรร็็จจออ่่ืืนน::

รำยกำรท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง:

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ

   - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (5,355,089)        (479,011)           -                       -                       

รำยกำรท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

   - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (5,355,089)        (479,011)           -                       -                       

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง:

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

   - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (3,586,073)        (5,254,228)        (3,460,399)        (4,778,548)        

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง

   - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (3,586,073)        (5,254,228)        (3,460,399)        (4,778,548)        

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  เเบบ็็ดดเเสสรร็็จจออ่่ืืนนสส  ำำหหรรัับบปปีี (8,941,162)        (5,733,239)        (3,460,399)        (4,778,548)        

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  เเบบ็็ดดเเสสรร็็จจรรววมมสส  ำำหหรรัับบปปีี  (147,024,334)    (29,420,366)      (144,293,237)    (40,568,390)      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



039บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

บบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  ฟฟิินนัันนเเซซีียย  ไไซซรรััสส  จจ  ำำกกััดด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบกก  ำำไไรรขขำำดดททุุนนเเบบ็็ดดเเสสรร็็จจ  ((ตต่่ออ))

สส  ำำหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622

(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 2562 2561 2562 2561

กกำำรรแแบบ่่งงปปัันนกก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (138,064,953)    (23,797,934)      (140,832,838)    (35,789,842)      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย (18,219)             110,807            

(138,083,172)    (23,687,127)      

กกำำรรแแบบ่่งงปปัันนกก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  เเบบ็็ดดเเสสรร็็จจรรววมม

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (147,001,398)    (29,513,317)      (144,293,237)    (40,568,390)      

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย (22,936)             92,951              

(147,024,334)    (29,420,366)      

กก  ำำไไรรตต่่ออหหุุ้้นน

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  ตต่่ออหหุุ้้นนขข้้ัันนพพ้้ืืนนฐฐำำนน

   ก ำไร (ขำดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 27 (0.24)                (0.04)                (0.24)                (0.06)                

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



040 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

บบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  ฟฟิินนัันนเเซซีียย  ไไซซรรััสส  จจ  ำำกกััดด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบกกรระะแแสสเเงงิินนสสดด

สส  ำำหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622

(หน่วย: บำท)

2562 2561 2562 2561

กกรระะแแสสเเงงิินนสสดดจจำำกกกกิิจจกกรรรรมมดด  ำำเเนนิินนงงำำนน

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ (170,086,156)    (23,820,774)      (173,527,060)    (38,883,910)      

รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย)

   จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

      ค่ำเส่ือมรำคำและรำยจ่ำยตัดบัญชี 63,415,901       60,247,624       63,415,901       60,247,624       

      หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (49,450)             (96,000)             (49,450)             (96,000)             

      (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตัดจ ำหน่ำยอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 31,193              215,942            31,193              215,942            

      (ก ำไร) ขำดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจำกกำรปรับมูลค่ำหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ (11,641,056)      23,256,367       (11,641,056)      23,256,367       

      (ก ำไร) ขำดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำรอนุพันธ์ 12,414,620       (10,605,531)      12,414,620       (10,605,531)      

      (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ -                       (8,797,834)        -                       -                       

      ส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (4,043,752)        (2,832,737)        -                       -                       

      ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 16,633,045       (3,096,790)        15,574,651       607,124            

      รำยได้ดอกเบ้ียและเงินปันผล (81,562,858)      (74,775,849)      (81,299,198)      (74,712,732)      

      รำยได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือหลักทรัพย์ (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       

      ดอกเบ้ียตัดจ ำหน่ำยส ำหรับสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน -                       20,317              -                       20,317              

      ค่ำตัดจ ำหน่ำยส่วนต ่ำมูลค่ำต๋ัวแลกเงิน -                       1,143,113         -                       1,143,113         

กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  จจำำกกกกำำรรดด  ำำเเนนิินนงงำำนนกก่่ออนนกกำำรรเเปปลล่่ีียยนนแแปปลลงงใในน

      สสิินนททรรััพพยย์์แแลละะหหนน้้ีีสสิินนดด  ำำเเนนิินนงงำำนน (201,966,541)    (75,303,255)      (202,158,427)    (74,968,789)      

สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 534,978,190     (517,836,210)    534,978,190     (517,836,210)    

   ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (338,512,809)    1,702,836,465  (338,512,809)    1,702,836,465  

   เงินลงทุน 50,887,233       129,516,999     50,887,233       129,516,999     

   เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 972,987            (981,736)           972,987            (981,736)           

   สินทรัพย์อ่ืน (20,008,443)      13,337,813       (21,154,938)      14,240,488       

หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจ้ำหน้ีส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 238,689,512     (485,846,666)    238,689,512     (485,846,666)    

   เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (554,762,124)    (78,401,607)      (554,762,124)    (78,401,607)      

   หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ 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)        

   เจ้ำหน้ีอ่ืน -                       (361)                 (7,400,000)        7,399,639         

   หน้ีสินอ่ืน (10,926,097)      (55,387,238)      (5,831,698)        (62,228,592)      

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรด ำเนินงำน (299,033,102)    529,483,430     (302,677,084)    531,279,217     

เงินสดรับดอกเบ้ียและเงินปันผล 131,224,086     152,947,804     130,960,426     152,884,687     

เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (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)        

เเงงิินนสสดดสสุุททธธิิจจำำกก  ((ใใชช้้ไไปปใในน))  กกิิจจกกรรรรมมดด  ำำเเนนิินนงงำำนน (203,256,113)    639,747,807     (205,607,119)    643,241,430     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



041บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

บบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  ฟฟิินนัันนเเซซีียย  ไไซซรรััสส  จจ  ำำกกััดด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริิษษััททยย่่ออยย

งงบบกกรระะแแสสเเงงิินนสสดด  ((ตต่่ออ))

สส  ำำหหรรัับบปปีีสส้้ิินนสสุุดดววัันนทท่่ีี  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622

(หน่วย: บำท)

2562 2561 2562 2561

กกรระะแแสสเเงงิินนสสดดจจำำกกกกิิจจกกรรรรมมลลงงททุุนน

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมลงทุน

   เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ -                       117,640,655     -                       117,640,655     

   เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ์ 90,256              565,533            90,256              565,533            

   เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 183                   -                       183                   -                       

   เงินสดจ่ำยซ้ืออุปกรณ์ (21,096,792)      (25,844,658)      (21,096,792)      (25,844,658)      

   เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (65,953,981)      (100,465,905)    (65,953,981)      (100,465,905)    

เเงงิินนสสดดสสุุททธธิิจจำำกก  ((ใใชช้้ไไปปใในน))  กกิิจจกกรรรรมมลลงงททุุนน (86,960,334)      (8,104,375)        (86,960,334)      (8,104,375)        

กกรระะแแสสเเงงิินนสสดดจจำำกกกกิิจจกกรรรรมมจจััดดหหำำเเงงิินน

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน

   เงินสดรับ (จ่ำย) จำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 50,000,000       (200,000,000)    50,000,000       (200,000,000)    

   เงินสดรับ (จ่ำย) จำกตรำสำรหน้ีท่ีออก -                       (160,000,000)    -                       (160,000,000)    

   เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน -                       (669,865)           -                       (669,865)           

   เงินปันผลจ่ำย (34,883,467)      (34,883,900)      (34,883,467)      (34,883,900)      

เเงงิินนสสดดสสุุททธธิิจจำำกก  ((ใใชช้้ไไปปใในน))  กกิิจจกกรรรรมมจจััดดหหำำเเงงิินน 15,116,533       (395,553,765)    15,116,533       (395,553,765)    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (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     

เเงงิินนสสดดแแลละะรรำำยยกกำำรรเเททีียยบบเเทท่่ำำเเงงิินนสสดดปปลลำำยยปปีี 101,512,582     376,612,496     76,595,803       354,046,723     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร



042 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)
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บบรริษิษััททหหลลักักททรรัพัพยย์ ์ ฟฟินินันันเเซซียีย  ไไซซรรัสัส  จจ  ำำกกัดัด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริษิษัทัทยย่อ่อยย  
หหมมำำยยเเหหตตุปุปรระะกกออบบงงบบกกำำรรเเงงินินรรววมม  
สส  ำำหหรรัับบปปีีสสิิ้้นนสสุุดดววัันนททีี่่  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622    

11.. ขข้อ้อมมูลูลททัั่ว่วไไปป  

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดตำมกฎหมำยไทย 
และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด ซึ่งถือ
หุ้นบริษัทฯในอัตรำร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกและช ำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนและ 
ส ำนักงำนใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่  999/9 อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น  18 และ 25 ถนนพระรำม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร  

 บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจดังนี้ 

 1. กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ 
 2. กำรค้ำหลักทรัพย์ 
 3. กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน 
 4. กำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์
 5. กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 6. กำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
 7. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
 8. กำรจัดกำรกองทุนรวม 
 9. กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสำขำทั้งสิ้นจ ำนวน 27 สำขำ และ 31 สำขำ ตำมล ำดับ  

22.. เเกกณณฑฑ์์ใในนกกำำรรจจัดัดทท  ำำงงบบกกำำรรเเงงินิน  

22..11  งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติ วิชำชีพบัญชี                
พ.ศ. 2547 และอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“ก.ล.ต.”) และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ท ำขึ้นเพื่อให้ เป็นไปตำมข้อก ำหนดของประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2559 เรื่อง แบบงบกำรเงินส ำหรับบริษัทหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 2) ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2559 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
มำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี 

 

22..22  เเกกณณฑฑ์์ใในนกกำำรรจจััดดทท  ำำงงบบกกำำรรเเงงิินนรรววมม  

(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ  “บริษัทย่อย”) 
ดังต่อไปน้ี 

   อัตรำรอ้ยละของกำรถอืหุ้น 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตัง้ขึ้น             
ในประเทศ 

31 ธันวำคม 
2562 

31 ธันวำคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท หลักทรพัย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ                     
เอฟเอสเอส อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั  

ที่ปรึกษำกำรลงทุน ไทย 96.25 96.25 

(ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคัญตอ่จ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

(ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันท่ีบริษัทฯมีอ ำนำจในกำร
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

(ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้แล้ว  

(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม 

(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ก ำไรหรือขำดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 
รำยเดือน ทั้งนี้ ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรับรู้ในรำยกำร “ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

22..33  งงบบกกำำรรเเงงิินนเเฉฉพพำำะะกกิิจจกกำำรร  

 บริษัทฯจัดท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน 



045บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

บบรริษิษััททหหลลักักททรรัพัพยย์ ์ ฟฟินินันันเเซซียีย  ไไซซรรัสัส  จจ  ำำกกัดัด  ((มมหหำำชชนน))  แแลละะบบรริษิษัทัทยย่อ่อยย  
หหมมำำยยเเหหตตุปุปรระะกกออบบงงบบกกำำรรเเงงินินรรววมม  
สส  ำำหหรรัับบปปีีสสิิ้้นนสสุุดดววัันนททีี่่  3311  ธธัันนววำำคคมม  22556622    

11.. ขข้อ้อมมูลูลททัั่ว่วไไปป  

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดตำมกฎหมำยไทย 
และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จ ำกัด ซึ่งถือ
หุ้นบริษัทฯในอัตรำร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกและช ำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนและ 
ส ำนักงำนใหญ่ตั้ งอยู่ เลขที่  999/9 อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ชั้น  18 และ 25 ถนนพระรำม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร  

 บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจดังนี้ 

 1. กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ 
 2. กำรค้ำหลักทรัพย์ 
 3. กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน 
 4. กำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์
 5. กำรเป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 
 6. กำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
 7. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  
 8. กำรจัดกำรกองทุนรวม 
 9. กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสำขำทั้งสิ้นจ ำนวน 27 สำขำ และ 31 สำขำ ตำมล ำดับ  

22.. เเกกณณฑฑ์์ใในนกกำำรรจจัดัดทท  ำำงงบบกกำำรรเเงงินิน  

22..11  งบกำรเงินนี้จัดท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญ ชี               
พ.ศ. 2547 และอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(“ก.ล.ต.”) และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินได้ท ำขึ้นเพื่อให้ เป็นไปตำมข้อก ำหนดของประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2559 เรื่อง แบบงบกำรเงินส ำหรับบริษัทหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 2) ลงวันท่ี 2 มิถุนำยน 2559 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปล
มำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี 

 

22..22  เเกกณณฑฑ์์ใในนกกำำรรจจััดดทท  ำำงงบบกกำำรรเเงงิินนรรววมม  

(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ  “บริษัทย่อย”) 
ดังต่อไปน้ี 

   อัตรำรอ้ยละของกำรถอืหุ้น 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตัง้ขึ้น             
ในประเทศ 

31 ธันวำคม 
2562 

31 ธันวำคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท หลักทรพัย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ                     
เอฟเอสเอส อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั  

ที่ปรึกษำกำรลงทุน ไทย 96.25 96.25 

(ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรส่ังกำรกิจกรรมที่ ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคัญตอ่จ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

(ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ ำนำจในกำร
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

(ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้แล้ว  

(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ ได้เป็น
ของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม 

(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ก ำไรหรือขำดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย 
รำยเดือน ทั้งนี้ ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรับรู้ในรำยกำร “ผลต่ำงของอัตรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน 

22..33  งงบบกกำำรรเเงงิินนเเฉฉพพำำะะกกิิจจกกำำรร  

 บริษัทฯจัดท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน 



046 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

33.. มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงินินใใหหมม่่  

กก..    มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินนททีี่่เเรริิ่่มมมมีีผผลลบบัังงคคัับบใใชช้้ใในนปปีีปปััจจจจุุบบัันน  

ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ
งบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้   

มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินน  ฉฉบบัับบททีี่่  1155  เเรรืื่่อองง  รรำำยยไไดด้้จจำำกกสสััญญญญำำททีี่่ทท  ำำกกัับบลลููกกคค้้ำำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รำยได้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ  

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่
เกิดขึ้นจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมี
สิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และก ำหนดให้ กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน 

มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

  

  

  

 

ขข..    มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินนททีี่่จจะะมมีีผผลลบบัังงคคัับบใใชช้้สส  ำำหหรรัับบงงบบกกำำรรเเงงิินนททีี่่มมีีรรออบบรระะยยะะเเววลลำำบบััญญชชีีททีี่่เเรริิ่่มมใในนหหรรืืออหหลลัังง
ววันันททีี่่  11  มมกกรรำำคคมม  22556633  

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ดังต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินน  กกลลุุ่่มมเเคครรืื่่อองงมมืืออททำำงงกกำำรรเเงงิินน   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 
5 ฉบับ ได้แก ่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญช ี
ฉบับที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัที ่19 กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำร
ค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น และ
หลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 
และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 
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33.. มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงินินใใหหมม่่  

กก..    มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินนททีี่่เเรริิ่่มมมมีีผผลลบบัังงคคัับบใใชช้้ใในนปปีีปปััจจจจุุบบัันน  

ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้
มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ
งบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญ สำมำรถสรุปได้ดังนี้   

มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินน  ฉฉบบัับบททีี่่  1155  เเรรืื่่อองง  รรำำยยไไดด้้จจำำกกสสััญญญญำำททีี่่ทท  ำำกกัับบลลููกกคค้้ำำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่
เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รำยได้ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ  

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย์ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ 

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำที่อยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่
เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมี
สิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และก ำหนดให้ กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและ
พิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน 

มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

  

  

  

 

ขข..    มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินนททีี่่จจะะมมีีผผลลบบัังงคคัับบใใชช้้สส  ำำหหรรัับบงงบบกกำำรรเเงงิินนททีี่่มมีีรรออบบรระะยยะะเเววลลำำบบััญญชชีีททีี่่เเรริิ่่มมใในนหหรรืืออหหลลัังง
ววัันนททีี่่  11  มมกกรรำำคคมม  22556633  

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกลำ่วได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียม
กับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ดังต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส ำคัญซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินน  กกลลุุ่่มมเเคครรืื่่อองงมมืืออททำำงงกกำำรรเเงงิินน   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 
5 ฉบับ ได้แก ่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญช ี
ฉบับที่ 32  กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัที ่19 กำรช ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ
เครื่องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน 
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำร
ค ำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน และ
หลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน 
และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชี และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 



048 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินน  ฉฉบบัับบททีี่่  1166  เเรรืื่่อองง  สสััญญญญำำเเชช่่ำำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และ                    
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ  
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส ำหรับสัญญำ
เช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบัญชีส ำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ำยังคง
ต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 17 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 

44.. นนโโยยบบำำยยกกำำรรบบััญญชชีีททีี่ส่ส  ำำคคัญัญ  

44..11 กกำำรรรรัับบรรูู้้รรำำยยไไดด้้  

(ก) รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 

 รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำรับรู้เป็นรำยได้ ณ วันที่ท่ีเกิดรำยกำร 

(ข) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เป็นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน โดยบริษัทฯและบริษัท
ย่อยวัดควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำเสร็จจำกอัตรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับบริกำรทั้งสิ้น
ที่ต้องให้บริกำร ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยได้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงิน
ได้ 

(ค) รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 

 ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีควำมไม่แน่นอนใน
กำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง 

 

 กรณีดังต่อไปน้ีถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย 

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต ่ำกว่ำมูลหนี้ 

(2) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่งค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่  
สำมเดือนขึ้นไป 

(3) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและ มีควำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช ำระหนี้ทั้งหมด 

(4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปญัหำ 

(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้ำงช ำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป 

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

ง) ก ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนพุันธ ์

 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันท่ีที่เกิดรำยกำร 

 ดอกเบี้ยและเงินปันผล 

 ดอกเบี้ยถือ เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่ แท้จริง เงินปันผลจำก                       
เงินลงทุนถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธใินกำรรับเงินปันผล 

44..22 กกำำรรรรัับบรรูู้้คค่่ำำใใชช้้จจ่่ำำยย  

ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง 

44..33 เเงงิินนสสดดแแลละะรรำำยยกกำำรรเเททีียยบบเเทท่่ำำเเงงิินนสสดด  

    เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทท่ี มีวันครบก ำหนดไม่เกิน  
3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบก ำหนดภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่
ได้มำและไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 

44..44 กกำำรรรรัับบรรูู้้แแลละะตตััดดบบััญญชชีีสสิินนททรรััพพยย์์ขขอองงลลููกกคค้้ำำ  

บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯ เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บัญชีเงินสด กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในระบบ
เครดิตบำลำนซ์และกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของกำร
ควบคุมภำยใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯ ได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน 
โดยจะแสดงเฉพำะที่เป็นของบริษัทฯเท่ำนั้น 



049บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

มมำำตตรรฐฐำำนนกกำำรรรรำำยยงงำำนนททำำงงกกำำรรเเงงิินน  ฉฉบบัับบททีี่่  1166  เเรรืื่่อองง  สสััญญญญำำเเชช่่ำำ  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่  16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่  17 เรื่อง สัญญำเช่ำ และ                    
กำรตีควำมมำตรฐำนบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ  
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผู้เช่ำรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส ำหรับสัญญำ
เช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบัญชีส ำหรับผู้ให้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ำยังคง
ต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 17 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ 

44.. นนโโยยบบำำยยกกำำรรบบััญญชชีีททีี่ส่ส  ำำคคัญัญ  

44..11 กกำำรรรรัับบรรูู้้รรำำยยไไดด้้  

(ก) รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 

 รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำรับรู้เป็นรำยได้ ณ วันที่ท่ีเกิดรำยกำร 

(ข) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เป็นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน โดยบริษัทฯและบริษัท
ย่อยวัดควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำเสร็จจำกอัตรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับบริกำรทั้งสิ้น
ที่ต้องให้บริกำร ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยได้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงิน
ได้ 

(ค) รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 

 ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีควำมไม่แน่นอนใน
กำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำมเกณฑ์คงค้ำง 

 

 กรณีดังต่อไปน้ีถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย 

(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต ่ำกว่ำมูลหนี้ 

(2) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่งค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่  
สำมเดือนขึ้นไป 

(3) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและ มีควำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช ำระหนี้ทั้งหมด 

(4) ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปญัหำ 

(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้ำงช ำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป 

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

ง) ก ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ 

 ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันท่ีที่เกิดรำยกำร 

 ดอกเบี้ยและเงินปันผล 

 ดอกเบี้ยถือ เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่ แท้จริง เงินปันผลจำก                       
เงินลงทุนถือเป็นรำยได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธใินกำรรับเงินปันผล 

44..22 กกำำรรรรัับบรรูู้้คค่่ำำใใชช้้จจ่่ำำยย  

ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง 

44..33 เเงงิินนสสดดแแลละะรรำำยยกกำำรรเเททีียยบบเเทท่่ำำเเงงิินนสสดด  

    เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทที่ มีวันครบก ำหนดไม่เกิน  
3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำ รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบก ำหนดภำยใน 3 เดือนนับจำกวันที่
ได้มำและไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 

44..44 กกำำรรรรัับบรรูู้้แแลละะตตััดดบบััญญชชีีสสิินนททรรััพพยย์์ขขอองงลลููกกคค้้ำำ  

บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯ เพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บัญชีเงินสด กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในระบบ
เครดิตบำลำนซ์และกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของกำร
ควบคุมภำยใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯ ได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน 
โดยจะแสดงเฉพำะที่เป็นของบริษัทฯเท่ำนั้น 
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44..55 ลลููกกหหนนีี้้//เเจจ้้ำำหหนนีี้้สส  ำำนนัักกหหัักกบบััญญชชีีแแลละะบบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  

ลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีที่เกิดจำกกำร
ช ำระรำคำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  รวมถึงเงินที่ได้น ำไปวำงเป็นประกันกับส ำนักหักบัญชีในกำร
ท ำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เกิดจำกกำรช ำระรำคำซื้อขำย
หลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ  

44..66 ลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำ  

  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำบวกด้วยดอกเบี้ยค้ำงรับ และหักด้วยค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

 ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดย
ใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน 
อันได้แก่ เงินที่น ำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้อื่น (เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถ
ช ำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนช ำระ เป็นต้น) 

44..77 กกำำรรยยืืมมแแลละะใใหห้้ยยืืมมหหลลัักกททรรััพพยย์์  

บริษัทฯ บันทึกบัญชีรับรู้ภำระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซึ่งได้น ำไปขำยหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้หุ้น
ยืม โดยค ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสุด ณ วันสิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำนของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ นอกจำกนี้ บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งน ำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เงินสดที่น ำไปวำงเป็นหลักประกันหรือรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้
ทรัพย์สินวำงประกัน” หรือ “เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” และบันทึกค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลักทรัพย์
ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ 

 

44..88 คค่่ำำเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญ  

 บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหนี้แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเรียกช ำระ
และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค ้ำประกันและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมี
โอกำสที่ได้รับช ำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทฯถือพื้นฐำนกำรจัดชั้นหนี้และกำรตั้งส ำรองตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดโดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

(ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมำยถึง 

(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับกำรช ำระหนี้และบริษัทฯได้ด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว 

(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯได้ท ำสัญญำปลดหนี้ให้ 

(ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะดังนี้ 

(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต ่ำกว่ำมูลหนี้ 

(2) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่งค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือน
ขึ้นไป 

(3) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนท่ีชัดเจนและมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช ำระหนี้ทั้งหมด 

(ค) มูลหนี้จัดชั้นต ่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนไม่เกินกว่ำมูลค่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่ เข้ำลักษณะ
ตำม (ข) 

โดยบริษัทฯตัดจ ำหน่ำยลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจำกบัญชีทันทีที่พบรำยกำรและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ ำนวนของ
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 

44..99 เเงงิินนลลงงททุุนน  

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

(ข) เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน หมำยถึง เงินฝำกประจ ำที่มีก ำหนดจ่ำยคืนเกินกว่ำ 3 เดือนนับจำกวันที่
ได้มำ หรือเงินฝำกประจ ำที่มีวันครบก ำหนดภำยใน 3 เดือน แต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมหรือมี
ข้อก ำหนดในกำรเบิกใช ้

(ค)  เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำม)ี 

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำย
ของรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
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44..55 ลลููกกหหนนีี้้//เเจจ้้ำำหหนนีี้้สส  ำำนนัักกหหัักกบบััญญชชีีแแลละะบบรริิษษััททหหลลัักกททรรััพพยย์์  

ลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีที่เกิดจำกกำร
ช ำระรำคำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  รวมถึงเงินที่ได้น ำไปวำงเป็นประกันกับส ำนักหักบัญชีในกำร
ท ำธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศที่เกิดจำกกำรช ำระรำคำซื้อขำย
หลักทรัพย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริษัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ  

44..66 ลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำ  

  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำบวกด้วยดอกเบี้ยค้ำงรับ และหักด้วยค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

 ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดย
ใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน 
อันได้แก่ เงินที่น ำไปวำงเป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้อื่น (เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถ
ช ำระเงินได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินคดี ประนอมหนี้ หรือผ่อนช ำระ เป็นต้น) 

44..77 กกำำรรยยืืมมแแลละะใใหห้้ยยืืมมหหลลัักกททรรััพพยย์์  

บริษัทฯ บันทึกบัญชีรับรู้ภำระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซึ่งได้น ำไปขำยหรือให้ยืมต่อเป็น “เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนบริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้หุ้น
ยืม โดยค ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสุด ณ วันสิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของรอบระยะเวลำรำยงำนของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ นอกจำกนี้ บริษัทฯบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งน ำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน เงินสดที่น ำไปวำงเป็นหลักประกันหรือรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชี “ลูกหนี้
ทรัพย์สินวำงประกัน” หรือ “เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” และบันทึกค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลักทรัพย์
ตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ 

 

44..88 คค่่ำำเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญ  

 บริษัทฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหนี้แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ยงในกำรเรียกช ำระ
และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค ้ำประกันและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอและ/หรือมี
โอกำสที่ได้รับช ำระคืนไม่ครบ ทั้งนี้บริษัทฯถือพื้นฐำนกำรจัดชั้นหนี้และกำรตั้งส ำรองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

(ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมำยถึง 

(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับกำรช ำระหนี้และบริษัทฯได้ด ำเนินกำร
จ ำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว 

(2) มูลหนี้ที่บริษัทฯได้ท ำสัญญำปลดหนี้ให้ 

(ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะดังนี้ 

(1) ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถำบันกำรเงินที่มีปัญหำและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต ่ำกว่ำมูลหนี้ 

(2) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินไม่เกินสำมเดือน ซึ่งค้ำงช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือน
ขึ้นไป 

(3) ลูกหนี้ผ่อนช ำระรำยที่มีงวดกำรช ำระเงินเกินกว่ำสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชัดเจนและมีควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯจะได้รับช ำระหนี้ทั้งหมด 

(ค) มูลหนี้จัดชั้นต ่ำกว่ำมำตรฐำน หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่วนไม่เกินกว่ำมูลค่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะ
ตำม (ข) 

โดยบริษัทฯตัดจ ำหน่ำยลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจำกบัญชีทันทีที่พบรำยกำรและตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ ำนวนของ
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) 

44..99 เเงงิินนลลงงททุุนน  

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

(ข) เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน หมำยถึง เงินฝำกประจ ำที่มีก ำหนดจ่ำยคืนเกินกว่ำ 3 เดือนนับจำกวันที่
ได้มำ หรือเงินฝำกประจ ำที่มีวันครบก ำหนดภำยใน 3 เดือน แต่มีควำมตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิมหรือมี
ข้อก ำหนดในกำรเบิกใช ้

(ค)  เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำม)ี 

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำย
ของรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 



052 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

บริษัทฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ในกรณีที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่ำของเงินลงทุน
ดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปลี่ยน 

บริษัทฯบันทึกรำยกำรซื้อขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วันที่เกิดรำยกำร (Trade date) และเมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักในกำรค ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน  

44..1100 เเงงิินนใใหห้้กกูู้้ยยืืมม  

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรรับรู้เริ่มแรกด้วยจ ำนวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงำน  เงินให้กู้ยืม
วัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำที่ให้กู้ยืม 

44..1111 เเงงิินนลลงงททุุนนใในนบบรริิษษััททยย่่ออยยแแลละะบบรริิษษััททรร่่ววมม  

(ก) งบกำรเงินรวม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 

(ข) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิ
จำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

44..1122 ออุุปปกกรรณณ์์แแลละะคค่่ำำเเสสืื่่ออมมรรำำคคำำ  
  อุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

  ค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ดังนี้ 

  อุปกรณ์ส ำนักงำน   5 ปี 
  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง  5 ปี 
  ยำนพำหนะ   5 ปี 

  ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 

  ค่ำเสื่อมรำคำแสดงรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ 

 บริษัทฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี 

 

 

 

44..1133 สสิินนททรรััพพยย์์ไไมม่่มมีีตตััววตตนนแแลละะคค่่ำำตตััดดจจ  ำำหหนน่่ำำยย  

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

  บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเ กิดกำร 
ด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปี
เป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดของบริษัทฯค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์ 
โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดังต่อไปน้ี 

  ค่ำสมำชิกตลำดอนุพันธ์   10 ปี 
  ค่ำซื้อส่วนงำนนำยหน้ำลูกค้ำรำยย่อย  2 ปี 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์       5 - 15 ปี  
  สิทธิในกำรใช้ระบบ         5 ปี 

  ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำและค่ำสมำชกิตลำด  

44..1144 ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้  
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้ปปััจจจจุุบบัันน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กั บหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้รรออตตััดดบบััญญชชีี  

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ  



053บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

บริษัทฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของเงินลงทุนในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ในกรณีที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่ำของเงินลงทุน
ดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของแล้วแต่
ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปลี่ยน 

บริษัทฯบันทึกรำยกำรซื้อขำยเงินลงทุนตำมเกณฑ์วันที่เกิดรำยกำร (Trade date) และเมื่อมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักในกำรค ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน  

44..1100 เเงงิินนใใหห้้กกูู้้ยยืืมม  

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำรรับรู้เริ่มแรกด้วยจ ำนวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงำน  เงินให้กู้ยืม
วัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำที่ให้กู้ยืม 

44..1111 เเงงิินนลลงงททุุนนใในนบบรริิษษััททยย่่ออยยแแลละะบบรริิษษััททรร่่ววมม  

(ก) งบกำรเงินรวม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 

(ข) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิ
จำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

44..1122 ออุุปปกกรรณณ์์แแลละะคค่่ำำเเสสืื่่ออมมรรำำคคำำ  
  อุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

  ค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ดังนี้ 

  อุปกรณ์ส ำนักงำน   5 ปี 
  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง  5 ปี 
  ยำนพำหนะ   5 ปี 

  ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 

  ค่ำเสื่อมรำคำแสดงรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ 

 บริษัทฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี 

 

 

 

44..1133 สสิินนททรรััพพยย์์ไไมม่่มมีีตตััววตตนนแแลละะคค่่ำำตตััดดจจ  ำำหหนน่่ำำยย  

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

  บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเ กิดกำร 
ด้อยค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปี
เป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดของบริษัทฯค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์ 
โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดังต่อไปน้ี 

  ค่ำสมำชิกตลำดอนุพันธ์   10 ปี 
  ค่ำซื้อส่วนงำนนำยหน้ำลูกค้ำรำยย่อย  2 ปี 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์       5 - 15 ปี  
  สิทธิในกำรใช้ระบบ         5 ปี 

  ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำและค่ำสมำชิกตลำด  

44..1144 ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้  
 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้ปปััจจจจุุบบัันน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กั บหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ 
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้รรออตตััดดบบััญญชชีี  

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผล
บังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ใน
จ ำนวนเท่ำที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ  



054 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

44..1155 กกำำรรดด้้ออยยคค่่ำำขขอองงสสิินนททรรััพพยย์์  
ทุกวันส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้
อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำม
เสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่ก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย 
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ ำนวนเงินที่
กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมี
ควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำม
เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

44..1166 เเงงิินนกกูู้้ยยืืมมจจำำกกสสถถำำบบัันนกกำำรรเเงงิินน  

 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับ
มูลค่ำที่จ่ำยคืนเพ่ือช ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม  

44..1177 เเจจ้้ำำหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำ  

 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯจำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้ำหนี้ลูกค้ำที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 
ภำระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ต และภำระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นกำร
ประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น 

44..1188 ตตรรำำสสำำรรหหนนีี้้ททีี่่ออออกก  

 ตรำสำรหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำตรำสำรหนี้ที่ออกวัดมูลค่ำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืน
เพื่อช ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม 

 

44..1199 ปปรระะมมำำณณกกำำรรหหนนีี้้สสิินน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้วมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันดังกล่ำว และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันน้ันได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ 

 

44..2200 ผผลลปปรระะโโยยชชนน์์พพนนัักกงงำำนน  

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิด
รำยกำร  

(ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

  โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนั กงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

  โครงกำรผลประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยพนักงำนเนื่องจำกเกษียณอำยุดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย  

 ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร ซึ่งค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของก ำไรสะสม 



055บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

44..1155 กกำำรรดด้้ออยยคค่่ำำขขอองงสสิินนททรรััพพยย์์  
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของบริษัทฯและบริษัทย่อย หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน เมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อย
ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้
อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำม
เสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่ก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย 
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ ำนวนเงินที่
กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมี
ควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำม
เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

44..1166 เเงงิินนกกูู้้ยยืืมมจจำำกกสสถถำำบบัันนกกำำรรเเงงิินน  

 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับ
มูลค่ำที่จ่ำยคืนเพ่ือช ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม  

44..1177 เเจจ้้ำำหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำ  

 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯจำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้ำหนี้ลูกค้ำที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 
ภำระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ต และภำระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นกำร
ประกันกำรให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น 

44..1188 ตตรรำำสสำำรรหหนนีี้้ททีี่่ออออกก  

 ตรำสำรหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำตรำสำรหนี้ที่ออกวัดมูลค่ำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืน
เพื่อช ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม 

 

44..1199 ปปรระะมมำำณณกกำำรรหหนนีี้้สสิินน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้วมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันดังกล่ำว และบริษัทฯและบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันน้ันได้อย่ำง
น่ำเชื่อถือ 

 

44..2200 ผผลลปปรระะโโยยชชนน์์พพนนัักกงงำำนน  

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิด
รำยกำร  

(ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

  โครงกำรสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนั กงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจำกสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 

  โครงกำรผลประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่ำเงินชดเชยพนักงำนเนื่องจำกเกษียณอำยุดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์  โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย  

 ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร ซึ่งค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับ
โครงกำรผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของก ำไรสะสม 



056 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

44..2211 สสััญญญญำำเเชช่่ำำรระะยยะะยยำำวว  

  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อย
ในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพัน
ตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำน
ของสินทรัพย์ที่เชำ่หรืออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ  

  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ  

44..2222 รรำำยยกกำำรรธธุุรรกกิิจจกกัับบบบุุคคคคลลหหรรืืออกกิิจจกกำำรรททีี่่เเกกีี่่ยยววขข้้อองงกกัันน  

 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือ
พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อย่ำงเป็นสำระส ำคัญไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

44..2233 ตต่่ำำงงปปรระะเเททศศ  

 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ  
แตล่ะกิจกำรนั้น 

 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน  ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 

44..2244 ตตรรำำสสำำรรออนนุุพพัันนธธ์์  
(ก) ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

  บริษัทฯรับรู้ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ ณ วันเริ่มแรกและจะ
รับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในภำยหลังในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดท้ำยของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของปี 

(ข) ฟิวเจอร์ส 

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกฟิวเจอร์สเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงินและจะรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์สในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์
สที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ/ขำยสุดท้ำยของฟิวเจอร์สนั้นของบริษัทตลำด
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของปี 

(ค) สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิน และจะรับรู้
ก ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำ
ยุติธรรมค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของอัตรำซื้อและอัตรำขำยตำมระยะเวลำที่เหลือจนกว่ำจะครบก ำหนดของ  
แต่ละสัญญำ 

44..2255 กกำำรรววััดดมมููลลคค่่ำำยยุุตติิธธรรรรมม  

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สิน
ให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วัด
มูลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่
ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยใน
ตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสม
กับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด  

ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบก ำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้  

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ ทำงอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบ
เกิดข้ึนประจ ำ 
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44..2211 สสััญญญญำำเเชช่่ำำรระะยยะะยยำำวว  

  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัทย่อย
ในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพัน
ตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำน
ของสินทรัพย์ที่เชำ่หรืออำยุสัญญำเช่ำแล้วแต่อย่ำงใดจะต ่ำกว่ำ  

  สัญญำเช่ำอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับบริษัทฯและบริษัท
ย่อยในฐำนะผู้เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ  

44..2222 รรำำยยกกำำรรธธุุรรกกิิจจกกัับบบบุุคคคคลลหหรรืืออกกิิจจกกำำรรททีี่่เเกกีี่่ยยววขข้้อองงกกัันน  

 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือ
พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อย่ำงเป็นสำระส ำคัญไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

44..2233 ตต่่ำำงงปปรระะเเททศศ  

 บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆ ของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ  
แตล่ะกิจกำรนั้น 

 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน  ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลีย่นได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 

44..2244 ตตรรำำสสำำรรออนนุุพพัันนธธ์์  
(ก) ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

  บริษัทฯรับรู้ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ ณ วันเริ่มแรกและจะ
รับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในภำยหลังในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดท้ำยของ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของปี 

(ข) ฟิวเจอร์ส 

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกฟิวเจอร์สเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงินและจะรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลง
มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์สในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำยุติธรรมของฟิวเจอร์
สที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อ/ขำยสุดท้ำยของฟิวเจอร์สนั้นของบริษัทตลำด
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำยของปี 

(ค) สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 บริษัทฯบันทึกภำระจำกสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นรำยกำรนอกงบกำรเงิน และจะรับรู้
ก ำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่ำ
ยุติธรรมค ำนวณจำกอัตรำเฉลี่ยของอัตรำซื้อและอัตรำขำยตำมระยะเวลำที่เหลือจนกว่ำจะครบก ำหนดของ  
แต่ละสัญญำ 

44..2255 กกำำรรววััดดมมููลลคค่่ำำยยุุตติิธธรรรรมม  

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สิน
ให้ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วัด
มูลค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และ
หนี้สินซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวขอ้งก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่
ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยใน
ตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสม
กับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด  

ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบก ำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้  

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ ทำงอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบ
เกิดข้ึนประจ ำ 
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55.. กกำำรรใใชช้้ดดุลุลยยพพินินิิจจแแลละะปปรระะมมำำณณกกำำรรททำำงงบบัญัญชชีีททีี่ส่ส  ำำคคัญัญ  

  ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่
แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่
ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังนี้ 

55..11 กกำำรรรรัับบรรูู้้แแลละะกกำำรรตตััดดรรำำยยกกำำรรสสิินนททรรััพพยย์์แแลละะหหนนีี้้สสิินน    

  ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดยใช้
ดุลยพินิจบนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่ดีท่ีสุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน 

55..22 มมููลลคค่่ำำยยุุตติิธธรรรรมมขขอองงเเคครรืื่่อองงมมืืออททำำงงกกำำรรเเงงิินน  

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติ ธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ ำลองได้มำจำก
กำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อย และ
คู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว 
กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

55..33 คค่่ำำเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญขขอองงลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสัญัญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้้ำำ  

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้จำก
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ก.ล.ต. ประกอบ
กับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปัญหำในกำรจ่ำยช ำระคืน โดยใช้กำร
วิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค ้ำประกัน  

55..44 คค่่ำำเเผผืื่่ออกกำำรรดด้้ออยยคค่่ำำขขอองงเเงงิินนลลงงททุุนน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว
ได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงิ นลงทุน
ดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

55..55 ออุุปปกกรรณณ์์แแลละะคค่่ำำเเสสืื่่ออมมรรำำคคำำ  

ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน 

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 

 

55..66 สสิินนททรรััพพยย์์ไไมม่่มมีีตตััววตตนน  

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ในภำยหลัง ฝ่ำย
บริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด รวมท้ังกำรเลือกอัตรำคิดลดทีเ่หมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

55..77 สสิินนททรรััพพยย์์ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้รรออตตััดดบบััญญชชีี  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อย
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะ
เกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

55..88 สส  ำำรรอองงผผลลปปรระะโโยยชชนน์์รระะยยะะยยำำววขขอองงพพนนัักกงงำำนน  

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำงๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรลำออกของ
พนักงำน เป็นต้น 

55..99 สสัญัญญญำำเเชช่่ำำ    

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร ได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอน
ควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่ 

55..1100 คคดดีีฟฟ้้อองงรร้้อองง  
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจใน
กำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้น บริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินในส่วนน้ัน 
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55.. กกำำรรใใชช้้ดดุลุลยยพพินินิิจจแแลละะปปรระะมมำำณณกกำำรรททำำงงบบัญัญชชีีททีี่ส่ส  ำำคคัญัญ  

  ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่
แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ี
ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังนี้ 

55..11 กกำำรรรรัับบรรูู้้แแลละะกกำำรรตตััดดรรำำยยกกำำรรสสิินนททรรััพพยย์์แแลละะหหนนีี้้สสิินน    

  ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำ
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดยใช้
ดุลยพินิจบนพ้ืนฐำนของข้อมูลที่ดีท่ีสุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน 

55..22 มมููลลคค่่ำำยยุุตติิธธรรรรมมขขอองงเเคครรืื่่อองงมมืืออททำำงงกกำำรรเเงงิินน  

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติ ธรรมของ
เครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ ำลองได้มำจำก
กำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของบริษัทฯและบริษัทย่อย และ
คู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว 
กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 

55..33 คค่่ำำเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญขขอองงลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสัญัญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้้ำำ  

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้จำก
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่อำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ก.ล.ต. ประกอบ
กับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปัญหำในกำรจ่ำยช ำระคืน โดยใช้กำร
วิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค ้ำประกัน  

55..44 คค่่ำำเเผผืื่่ออกกำำรรดด้้ออยยคค่่ำำขขอองงเเงงิินนลลงงททุุนน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุนเมื่อมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว
ได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญและเป็นระยะเวลำนำนหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุปว่ำเงิ นลงทุน
ดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

55..55 ออุุปปกกรรณณ์์แแลละะคค่่ำำเเสสืื่่ออมมรรำำคคำำ  

ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน 

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้ น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 

 

55..66 สสิินนททรรััพพยย์์ไไมม่่มมีีตตััววตตนน  

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ ในภำยหลัง ฝ่ำย
บริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด รวมท้ังกำรเลือกอัตรำคิดลดทีเ่หมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

55..77 สสิินนททรรััพพยย์์ภภำำษษีีเเงงิินนไไดด้้รรออตตััดดบบััญญชชีี  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำง
ภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จำกแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อย
ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะ
เกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

55..88 สส  ำำรรอองงผผลลปปรระะโโยยชชนน์์รระะยยะะยยำำววขขอองงพพนนัักกงงำำนน  

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอำศัยข้อสมมติฐำน
ต่ำงๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรลำออกของ
พนักงำน เป็นต้น 

55..99 สสัญัญญญำำเเชช่่ำำ    

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร ได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอน
ควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่ 

55..1100 คคดดีีฟฟ้้อองงรร้้อองง  
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจใน
กำรประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้น บริษัทฯ
และบริษัทยอ่ยจะไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินในส่วนน้ัน 



060 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

66.. เเงงินินสสดดแแลละะรรำำยยกกำำรรเเททีียยบบเเทท่่ำำเเงงินินสสดด  

(หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม  2562 31 ธันวำคม  2561 31 ธันวำคม  2562 31 ธันวำคม  2561 
เงินสด เงินฝำกระยะสั้นและตั๋วเงินระยะสั้น  
     ที่มีอำยุไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวันที่ได้มำ 682,965 593,134 658,048 570,569 
หัก: เงินฝำกในนำมบริษัทฯเพื่อลูกคำ้ (581,452) (216,522) (581,452) (216,522) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  101,513 376,612 76,596 354,047 

ขข้้ออมมููลลเเพพิิ่่มมเเตติิมมปปรระะกกออบบกกรระะแแสสเเงงิินนสสดด  

(หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 2562 2561 
รำยกำรที่มิใช่เงินสด:     
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีัวตน                 
โดยยังมิได้ช ำระเงิน 105 41,876 105 41,876 

77.. ลลูกูกหหนนีี้ส้ส  ำำนนัักกหหักักบบััญญชชีีแแลละะบบรริษิษัทัทหหลลักักททรรัพัพยย์์  

(หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561  
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญช ี 265,028 727,708 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรพัย์ตำ่งประเทศ 212,009 233,762 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรพัย์ในประเทศ 1,047 4,555 
หัก: ลูกหนีส้ ำนักหักบญัชีในนำมบริษทัฯเพื่อลูกค้ำ (134,912) (58,495) 
หัก: ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยต์่ำงประเทศในนำมบริษัทฯเพื่อลูกค้ำ (200,944) (218,807) 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 142,228 688,723 

 

88.. ลลูกูกหหนนีี้ธ้ธุรุรกกิจิจหหลลักักททรรัพัพยย์แ์แลละะสสััญญญญำำซซืื้อ้อขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้้ำำ  
(หน่วย: พันบำท)  

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561  
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์   
ลูกหนี้ซื้อหลักทรพัย์ด้วยเงินสด 1,625,164 1,091,714 
เงินให้กู้ยืมเพือ่ซื้อหลักทรพัย ์ 910,630 928,833 
ลูกหนี้ทรพัย์สินวำงประกัน 6,193 90,731 
ลูกหนี้ธรุกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย์ 4,105 90,890 
ลูกหนี้อื่น 1,007 74,856 
รวมลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย ์ 2,547,099 2,277,024 
บวก: ดอกเบีย้ค้ำงรับ 4,287 4,954 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (207) (69,358) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์  2,551,179 2,212,620 
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ   
ลูกหนี้ธรุกิจสัญญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 7,339 8,137 
ลูกหนี้อื่น 5,911 5,960 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,911) (5,960) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  2,558,518 2,220,757 

88..11  ลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำททีี่่รระะงงัับบกกำำรรรรัับบรรูู้้รรำำยยไไดด้ ้ 

 ณ  วันที่  31 ธันวำคม  2562 และ 2561 บริษั ทฯมี ลู กหนี้ ธุ รกิ จหลั กทรัพ ย์ และสัญญ ำซื้ อขำยล่ วงหน้ ำ                       
(รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ) ที่ระงับกำรรับรู้รำยได้เป็นจ ำนวน 6 ล้ำนบำท และ 81 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งบริษัทฯได้ตั้งค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วจ ำนวน 6 ล้ำนบำท และ 75 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 



061บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

88.. ลลูกูกหหนนีี้ธ้ธุรุรกกิจิจหหลลักักททรรัพัพยย์แ์แลละะสสััญญญญำำซซืื้อ้อขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้้ำำ  
(หน่วย: พันบำท)  

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561  
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์   
ลูกหนี้ซื้อหลักทรพัย์ด้วยเงินสด 1,625,164 1,091,714 
เงินให้กู้ยืมเพือ่ซื้อหลักทรพัย ์ 910,630 928,833 
ลูกหนี้ทรพัย์สินวำงประกัน 6,193 90,731 
ลูกหนี้ธรุกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 4,105 90,890 
ลูกหนี้อื่น 1,007 74,856 
รวมลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย ์ 2,547,099 2,277,024 
บวก: ดอกเบีย้ค้ำงรับ 4,287 4,954 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (207) (69,358) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์  2,551,179 2,212,620 
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ   
ลูกหนี้ธรุกิจสัญญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ 7,339 8,137 
ลูกหนี้อื่น 5,911 5,960 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,911) (5,960) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  2,558,518 2,220,757 

88..11  ลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำททีี่่รระะงงัับบกกำำรรรรัับบรรูู้้รรำำยยไไดด้ ้ 

 ณ  วันที่  31 ธันวำคม  2562 และ 2561 บริษั ทฯมี ลู กหนี้ ธุ รกิ จหลั กทรัพ ย์ และสัญญ ำซื้ อขำยล่ วงหน้ ำ                       
(รวมดอกเบี้ยค้ำงรับ) ที่ระงับกำรรับรู้รำยได้เป็นจ ำนวน 6 ล้ำนบำท และ 81 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งบริษัทฯได้ตั้งค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้วจ ำนวน 6 ลำ้นบำท และ 75 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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88..22  ลลููกกหหนนีี้้ธธุุรรกกิิจจหหลลัักกททรรััพพยย์์แแลละะสสััญญญญำำซซืื้้ออขขำำยยลล่่ววงงหหนน้้ำำจจ  ำำแแนนกกตตำำมมกกำำรรจจััดดชชัั้้นน  

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯได้จ ำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำตำม
ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เรื่องกำรจัดท ำบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภำพ
ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท)  

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 

  ค่ำเผื่อหนี ้ มูลค่ำลูกหนี้สทุธ ิ  ค่ำเผื่อหนี ้ มูลค่ำลูกหนี้สทุธ ิ
  สงสัยจะสูญ หลงัหักค่ำเผื่อ  สงสัยจะสูญ หลังหักค่ำเผื่อ 

 จ ำนวนมูลหนี ้ ที่ตั้งไว ้ หนี้สงสัยจะสูญ จ ำนวนมูลหนี ้ ที่ตั้งไว ้ หนี้สงสัยจะสูญ 

มูลหนีจ้ัดชั้นปกต ิ 2,558 - 2,558 2,216 - 2,216 
มูลหนีจ้ัดชั้นต ่ำกว่ำมำตรฐำน 1 - 1 5 - 5 

มูลหนีจ้ัดชั้นสงสัย 6 (6) - 75 (75) - 

รวมลูกหนี้ธุรกจิหลกัทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 2,565 (6) 2,559 2,296 (75) 2,221 

88..33  คค่่ำำเเผผืื่่ออหหนนีี้้สสงงสสััยยจจะะสสููญญ  
(หน่วย: พันบำท)  

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 
ยอดต้นป ี 75,318 75,510 
ตัดหนี้สญู (69,151) - 
หนี้สงสัยจะสญู (โอนกลับ) (49) (192) 

ยอดปลำยป ี 6,118 75,318 

99.. สสินินททรรัพัพยย์แ์แลละะหหนนีี้ส้สินินตตรรำำสสำำรรออนนุพุพัันนธธ์ ์ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 
 มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงิน 
 สินทรัพย ์ หนี้สิน ตำมสัญญำ 
ตตรรำำสสำำรรออนนุพุพันันธธ์เ์เพพืื่อ่อคค้ำ้ำ     
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพันธ ์ - 19,371 1,450,585 
ฟิวเจอร์ส(1) - - 695,144 
สัญญำซือ้ขำยเงินตรำต่ำงประเทศลว่งหนำ้ - - - 
รรววมม  - 19,371 2,145,729 

(1) สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิ งของสัญญำประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ำยุติธรรม
ของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562: มูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจ ำนวน 17 ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 
 

 

 
(หนว่ย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2561 
 มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงิน 
 สินทรัพย ์ หนี้สิน ตำมสัญญำ 
ตตรรำำสสำำรรออนนุพุพันันธธ์เ์เพพืื่อ่อคค้ำ้ำ     
ใบส ำคัญแสดงสิทธอินุพันธ์  - 4,772 1,083,365 
ฟิวเจอร์ส(1) - - 404,295 
รรววมม  - 4,772 1,487,660 

 (1) สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิงของสัญญำประเภทนั้นๆ  ซึ่งมูลค่ำยุติธรรม
ของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561: มูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจ ำนวน 26 ล้ำนบำท และ 1 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเป็นเงินสดระหว่ำงรำคำปิดของหลักทรัพย์อ้ำงอิง              
ณ วันซื้อขำยสุดท้ำยกับรำคำใช้สิทธิ 

 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีระยะเวลำครบก ำหนดระยะสั้น และมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเป็นเงิน
สดระหว่ำงอัตรำซื้อ/อัตรำขำยตำมที่ระบุในสัญญำกับอัตรำซื้อ/อัตรำขำยอ้ำงอิงกับอัตรำ ท่ีประกำศโดยธนำคำร
แห่งประเทศไทยในวันครบก ำหนดอำยุของสัญญำ ดังนั้น ภำระผูกพันที่แท้จริงภำยใต้สัญญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำดังกล่ำวเท่ำกับส่วนต่ำงของอัตรำซื้อ/อัตรำขำยดังกล่ำว 

99..11  กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  จจำำกกตตรรำำสสำำรรออนนุุพพัันนธธ์์  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เกดิขึ้นจรงิจำกตรำสำรอนพุันธ์ 52,806 272,157 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไมเ่กิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำตรำสำรอนพุันธ ์ (12,415) 10,606 
รวม 40,391 282,763 

  



063บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2561 
 มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงิน 
 สินทรัพย ์ หนี้สิน ตำมสัญญำ 
ตตรรำำสสำำรรออนนุพุพันันธธ์เ์เพพืื่อ่อคค้ำ้ำ     
ใบส ำคัญแสดงสิทธอินุพันธ์  - 4,772 1,083,365 
ฟิวเจอร์ส(1) - - 404,295 
รรววมม  - 4,772 1,487,660 

 (1) สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิงของสัญญำประเภทนั้นๆ  ซึ่งมูลค่ำยุติธรรม
ของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561: มูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจ ำนวน 26 ล้ำนบำท และ 1 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 

 ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเป็นเงินสดระหว่ำงรำคำปิดของหลักทรัพย์อ้ำงอิง              
ณ วันซื้อขำยสุดท้ำยกับรำคำใช้สิทธิ 

 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีระยะเวลำครบก ำหนดระยะสั้น และมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเป็นเงิน
สดระหว่ำงอัตรำซื้อ/อัตรำขำยตำมที่ระบุในสัญญำกับอัตรำซื้อ/อัตรำขำยอ้ำงอิงกับอัตรำ ที่ประกำศโดยธนำคำร
แห่งประเทศไทยในวันครบก ำหนดอำยุของสัญญำ ดังนั้น ภำระผูกพันที่แท้จริงภำยใต้สัญญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำดังกล่ำวเท่ำกับส่วนต่ำงของอัตรำซื้อ/อัตรำขำยดังกล่ำว 

99..11  กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  จจำำกกตตรรำำสสำำรรออนนุุพพัันนธธ์์  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เกดิขึ้นจรงิจำกตรำสำรอนพุันธ์ 52,806 272,157 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไมเ่กิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำตรำสำรอนพุันธ ์ (12,415) 10,606 
รวม 40,391 282,763 

  



064 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

1100.. เเงงินินลลงงททุุนน  

1100..11  รรำำคคำำททุุนนแแลละะมมููลลคค่่ำำยยุุตติิธธรรรรมม  

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
 รำคำทุน/                         

ทุนตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 
รำคำทุน/                         

ทุนตัดจ ำหน่ำย มูลค่ำยุติธรรม 
หหลลักักททรรััพพยย์เ์เพพืื่่ออคค้ำ้ำ     
ตรำสำรทุน 788,387 778,641 440,114 418,402 
บวก (หัก): ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำ (9,746)  (21,712)  
หลักทรัพย์เพ่ือคำ้ 778,641  418,402  
เเงงินินลลงงททุนุนททีี่ถ่ถือือจจนนคครรบบกก  ำำหหนนดด      
เงินฝำกประจ ำ 1,501,289  1,251,279  
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 1,096,565  2,345,890  
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพ่ือลูกค้ำ (2,597,854)  (3,197,272)  
เงินลงทุนที่ถือจนครบก ำหนด -  399,897  
เเงงินินลลงงททุนุนททัั่ว่วไไปป      
ตรำสำรทุน 20,190  19,779  
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (17,308)  (17,308)  
เงินลงทุนทั่วไป 2,882  2,471  
เงินลงทุน 781,523  820,770  

1100..22  เเงงิินนลลงงททุุนนใในนเเงงิินนฝฝำำกกใในนสสถถำำบบัันนกกำำรรเเงงิินน  

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 
เเงงินินลลงงททุนุนททีี่ถ่ถือือจจนนคครรบบกก  ำำหหนนดด      
เงินฝำกประจ ำ 1,501,289 - - 1,501,289 
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 1,096,565 - - 1,096,565 
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพ่ือลูกค้ำ (2,597,854) - - (2,597,854) 

รรววมม  - - - - 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2561 

 ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มีก ำหนด รวม 
เเงงินินลลงงททุนุนททีี่ถ่ถือือจจนนคครรบบกก  ำำหหนนดด      
เงินฝำกประจ ำ 1,251,279 - - 1,251,279 
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 2,345,890 - - 2,345,890 
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพ่ือลูกค้ำ (3,197,272) - - (3,197,272) 

รรววมม  399,897 - - 399,897 

1100..33  กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  จจำำกกเเงงิินนลลงงททุุนน  

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เพ่ือคำ้ 64,983 (108,002) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ 11,641 (23,256) 

รวม 76,624 (131,258) 

1111.. เเงงินินลลงงททุุนนใในนบบรริิษษัทัทยย่อ่อยยแแลละะบบรริษิษัทัทรร่ว่วมม  

1111..11  รรำำยยลละะเเออีียยดดเเงงิินนลลงงททุุนนใในนบบรริิษษััททยย่่ออยยแแลละะบบรริิษษััททรร่่ววมม  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 งบกำรเงินรวม 

     ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่ำ         
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ              
ท่ีจดทะเบียน 

ประเภท
หลักทรัพย์ท่ี
ลงทุน สกุลเงิน 

31   ธันวำคม
2562 

31   
ธันวำคม

2561 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 
     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบำท) (พันบำท) 
บบรริษิษััททรร่ว่วมม            
SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 
กัมพูชำ ตรำสำรทุน เรียล

กัมพูชำ 
63,960,000 63,960,000 20.01 20.01 116,411 119,061 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         116,411 119,061 



065บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2561 

 ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มีก ำหนด รวม 
เเงงินินลลงงททุนุนททีี่ถ่ถือือจจนนคครรบบกก  ำำหหนนดด      
เงินฝำกประจ ำ 1,251,279 - - 1,251,279 
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 2,345,890 - - 2,345,890 
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพ่ือลูกค้ำ (3,197,272) - - (3,197,272) 

รรววมม  399,897 - - 399,897 

1100..33  กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  จจำำกกเเงงิินนลลงงททุุนน  

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เพ่ือคำ้ 64,983 (108,002) 
ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกกำรปรับมูลค่ำหลักทรัพย์เพ่ือค้ำ 11,641 (23,256) 

รวม 76,624 (131,258) 

1111.. เเงงินินลลงงททุุนนใในนบบรริิษษัทัทยย่อ่อยยแแลละะบบรริษิษัทัทรร่ว่วมม  

1111..11  รรำำยยลละะเเออีียยดดเเงงิินนลลงงททุุนนใในนบบรริิษษััททยย่่ออยยแแลละะบบรริิษษััททรร่่ววมม  

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 งบกำรเงินรวม 

     ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่ำ         
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ              
ท่ีจดทะเบียน 

ประเภท
หลักทรัพย์ท่ี
ลงทุน สกุลเงิน 

31   ธันวำคม
2562 

31   
ธันวำคม

2561 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 
     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบำท) (พันบำท) 
บบรริษิษััททรร่ว่วมม            
SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 
กัมพูชำ ตรำสำรทุน เรียล

กัมพูชำ 
63,960,000 63,960,000 20.01 20.01 116,411 119,061 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         116,411 119,061 



066 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่ำ         
ตำมวิธีรำคำทุน 

ชื่อบริษัท 
ประเภท
ธุรกิจ 

ประเทศ              
ท่ีจดทะเบียน 

ประเภท
หลักทรัพย์ท่ี
ลงทุน สกุลเงิน 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 

31   
ธันวำคม

2562 

31   
ธันวำคม

2561 
     (พันหน่วย) (พันหน่วย) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบำท) (พันบำท) 
บบรริษิษััททยย่อ่อยย            
บริษัท หลักทรัพยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุน 

เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  
ท่ีปรึกษำ     
กำรลงทุน 

ไทย ตรำสำรทุน บำท 8,000 8,000 96.25 96.25 7,700 7,700 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย         7,700 7,700 
บบรริษิษััททรร่ว่วมม            
SBI Royal Securities Plc. บริษัท

หลักทรัพย์ 
กัมพูชำ ตรำสำรทุน เรียล

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

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม         105,462 105,462 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม        113,162 113,162 

1111..22  สส่่ววนนแแบบ่่งงกก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุุนน))  แแลละะเเงงิินนปปัันนผผลลรรัับบจจำำกกบบรริิษษััททรร่่ววมม  
 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำก         
เงินลงทุนในบริษัทร่วม              

และกำรร่วมค้ำ                     

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน
จำกเงินลงทุนในบรษิัทร่วมและ

กำรร่วมค้ำ เงินปันผลที่บริษัทฯรับใน 

 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                    

31 ธันวำคม 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                     

31 ธันวำคม 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                    

31 ธันวำคม 
ชื่อบริษัท 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บบรริษิษัทัทรร่ว่วมม       
SBI Royal Securities Plc. 4,044 4,342 6,694 (598) - - 
กกำำรรรร่ว่วมมคค้ำ้ำ        
บริษัท หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ 
จ ำกัด - (1,509) - - - - 

รวม 4,044 2,833 6,694 (598) - - 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลก ำไร (ขำดทุน) จำกบริษัทร่วมในงบ
กำรเงินรวมตำมวิธีส่วนได้เสียโดยอำศัยข้อมูลทำงกำรเงินที่จัดท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่มีกำรสอบ
ทำนโดยผู้สอบบัญชีภำยนอกของบริษัทร่วม อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบกำรเงินส ำหรับปี 2561 ของบริษัทร่วมซึ่ง
ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่ำวแล้ว ซึ่งไม่มีผลแตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับข้อมูล
ทำงกำรเงินที่จัดท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทร่วมท่ีใช้ในกำรบันทึกส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีดังกล่ำว 

 

1111..33  ขข้้ออมมููลลททำำงงกกำำรรเเงงิินนโโดดยยสสรรุุปปขขอองงบบรริิษษััททรร่่ววมมททีี่่มมีีสสำำรระะสส  ำำคคััญญ  

สรุปรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษัทร่วม 
 SBI Royal Securities Plc. 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 409 420 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 12 37 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31 34 
หนี้สินหมุนเวียน 1 (27) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 453 464 
สัดส่วนเงินลงทุน (รอ้ยละ) 20.01 20.01 
ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรพัย์สทุธิของกิจกำรที่ลงทุน 91 94 
ค่ำควำมนิยม 25 25 
รวมมูลค่ำเงินลงทุน 116 119 
มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ตำมวิธีส่วนได้เสยี) 116 119 

สรุปรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษัทร่วม 
 SBI Royal Securities Plc. 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
รำยได ้ 42 43 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับป ี 20 22 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับป ี - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับป ี 20 22 
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1111..33  ขข้้ออมมููลลททำำงงกกำำรรเเงงิินนโโดดยยสสรรุุปปขขอองงบบรริิษษััททรร่่ววมมททีี่่มมีีสสำำรระะสส  ำำคคััญญ  

สรุปรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษัทร่วม 
 SBI Royal Securities Plc. 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 409 420 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 12 37 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 31 34 
หนี้สินหมุนเวียน 1 (27) 
สินทรัพย์สุทธ ิ 453 464 
สัดส่วนเงินลงทุน (รอ้ยละ) 20.01 20.01 
ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรพัย์สทุธิของกิจกำรที่ลงทุน 91 94 
ค่ำควำมนิยม 25 25 
รวมมูลค่ำเงินลงทุน 116 119 
มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ตำมวิธีส่วนได้เสยี) 116 119 

สรุปรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษัทร่วม 
 SBI Royal Securities Plc. 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
รำยได ้ 42 43 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับป ี 20 22 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับป ี - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับป ี 20 22 
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1122.. ออุปุปกกรรณณ์ ์ 
 (หน่วย: พันบำท) 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อุปกรณ ์ เครื่องตกแต่ง  อุปกรณ ์  
  ส ำนักงำน และติดตั้ง ยำนพำหนะ ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รรำำคคำำททุุนน       
1 มกรำคม 2561 296,065 187,929 12,430 762 497,186 
ซื้อเพิ่ม 14,575 1,729 - 8,538 24,842 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (42,410) (15,847) (1,545) - (59,802) 
โอนเข้ำ (ออก) 6,816 8,597 - (9,092) 6,321 
31 ธันวำคม 2561 275,046 182,408 10,885 208 468,547 
ซื้อเพิ่ม 9,091 2,669 - 9,085 20,845 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (3,523) (10,084) - - (13,607) 
โอนเข้ำ (ออก) 5,519 2,058 - (7,577) - 

31 ธันวำคม 2562 286,133 177,051 10,885 1,716 475,785 
คค่่ำำเเสสืื่่ออมมรรำำคคำำสสะะสสมม       
1 มกรำคม 2561 241,174 174,331 9,943 - 425,448 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 19,488 6,777 1,749 - 28,014 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (42,340) (15,135) (1,545) - (59,020) 
โอนเข้ำ (ออก) - - - - - 
31 ธันวำคม 2561 218,322 165,973 10,147 - 394,442 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับปี 18,692 5,674 738 - 25,104 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (3,401) (10,084) - - (13,485) 
โอนเข้ำ (ออก) - - - - - 

31 ธันวำคม 2562 233,613 161,563 10,885 - 406,061 
มมููลลคค่่ำำสสุุททธธิิตตำำมมบบััญญชชีี       

31 ธันวำคม 2561 56,724 16,435 738 208 74,105 

31 ธันวำคม 2562 52,520 15,488 - 1,716 69,724 

คค่ำ่ำเเสสืื่อ่อมมรรำำคคำำสส  ำำหหรรับับปปีสีสิิ้น้นสสุดุดววันันททีี่ ่       

31 ธันวำคม 2561     28,014 

31 ธันวำคม 2562     25,104 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้  
งำนอยู่ รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 
352 ล้ำนบำท และ 334 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  

 

1133.. สสินินททรรัพัพยย์ไ์ไมม่ม่มีตีตัวัวตตนน  
(หน่วย: พันบำท)  

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ค่ำสมำชิกตลำด

และ 
ค่ำซื้อส่วนงำน
นำยหนำ้ลูกค้ำ โปรแกรม สิทธิในกำรใช ้

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

 ตลำดอนุพันธ ์ รำยย่อย คอมพิวเตอร์ ระบบ ระหว่ำงพัฒนำ รวม 
รรำำคคำำททุนุน        
1 มกรำคม 2561 5,000 6,384 342,276 7,332 8,086 369,078 
ซื้อเพิ่ม - - 20,790 - 25,067 45,857 
ตัดจ ำหน่ำย - - - - (43) (43) 
โอนเข้ำ (ออก) - - 22,933 (7,332) (22,750) (7,149) 
31 ธันวำคม 2561 5,000 6,384 385,999 - 10,360 407,743 
ซื้อเพิ่ม 1,605 - 7,419 - 15,411 24,435 
ตัดจ ำหน่ำย - - (22) - - (22) 
โอนเข้ำ (ออก) - - 19,162 - (19,162) - 
31 ธันวำคม 2562 6,605 6,384 412,558 - 6,609 432,156 
คค่ำ่ำตตัดัดจจ  ำำหหนน่ำ่ำยยสสะะสสมม        
1 มกรำคม 2561 4,913 6,384 104,480 221 - 115,998 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรบัป ี 87 - 31,540 607 - 32,234 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส่วนตัดจ ำหน่ำย - - - - - - 
โอนเข้ำ (ออก) - - - (828) - (828) 
31 ธันวำคม 2561 5,000 6,384 136,020 - - 147,404 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรบัป ี - - 38,311 - - 38,311 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส่วนตัดจ ำหน่ำย - - (22) - - (22) 
โอนเข้ำ (ออก) - - - - - - 
31 ธันวำคม 2562 5,000 6,384 174,309 - - 185,693 
มมูลูลคค่ำ่ำสสุทุทธธิติตำำมมบบัญัญชชี ี       

31 ธันวำคม 2561 - - 249,979 - 10,360 260,339 

31 ธันวำคม 2562 1,605 - 238,249 - 6,609 246,463 

คค่ำ่ำตตัดัดจจ  ำำหหนน่ำ่ำยยสส  ำำหหรรับับปปีสีสิิ้น้นสสุดุดววันันททีี่ ่
31 ธันวำคม 2561      32,234 

31 ธันวำคม 2562      38,311 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังใช้
งำนอยู่ รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวน 99 ล้ำนบำท และ 89 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ  
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1133.. สสินินททรรัพัพยย์ไ์ไมม่ม่มีตีตัวัวตตนน  
(หน่วย: พันบำท)  

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ค่ำสมำชิกตลำด

และ 
ค่ำซื้อส่วนงำน
นำยหนำ้ลูกค้ำ โปรแกรม สิทธิในกำรใช ้

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

 ตลำดอนุพันธ ์ รำยย่อย คอมพิวเตอร์ ระบบ ระหว่ำงพัฒนำ รวม 
รรำำคคำำททุนุน        
1 มกรำคม 2561 5,000 6,384 342,276 7,332 8,086 369,078 
ซื้อเพิ่ม - - 20,790 - 25,067 45,857 
ตัดจ ำหน่ำย - - - - (43) (43) 
โอนเข้ำ (ออก) - - 22,933 (7,332) (22,750) (7,149) 
31 ธันวำคม 2561 5,000 6,384 385,999 - 10,360 407,743 
ซื้อเพิ่ม 1,605 - 7,419 - 15,411 24,435 
ตัดจ ำหน่ำย - - (22) - - (22) 
โอนเข้ำ (ออก) - - 19,162 - (19,162) - 
31 ธันวำคม 2562 6,605 6,384 412,558 - 6,609 432,156 
คค่ำ่ำตตัดัดจจ  ำำหหนน่ำ่ำยยสสะะสสมม        
1 มกรำคม 2561 4,913 6,384 104,480 221 - 115,998 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรบัป ี 87 - 31,540 607 - 32,234 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส่วนตัดจ ำหน่ำย - - - - - - 
โอนเข้ำ (ออก) - - - (828) - (828) 
31 ธันวำคม 2561 5,000 6,384 136,020 - - 147,404 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรบัป ี - - 38,311 - - 38,311 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส่วนตัดจ ำหน่ำย - - (22) - - (22) 
โอนเข้ำ (ออก) - - - - - - 
31 ธันวำคม 2562 5,000 6,384 174,309 - - 185,693 
มมูลูลคค่ำ่ำสสุทุทธธิติตำำมมบบัญัญชชี ี       

31 ธันวำคม 2561 - - 249,979 - 10,360 260,339 

31 ธันวำคม 2562 1,605 - 238,249 - 6,609 246,463 

คค่ำ่ำตตัดัดจจ  ำำหหนน่ำ่ำยยสส  ำำหหรรับับปปีสีสิิ้น้นสสุดุดววันันททีี่ ่
31 ธันวำคม 2561      32,234 

31 ธันวำคม 2562      38,311 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังใช้
งำนอยู่ รำคำทุนเดิมก่อนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวน 99 ล้ำนบำท และ 89 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ  
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1144.. สสินินททรรัพัพยย์ภ์ภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบััญญชชี ี แแลละะภภำำษษีเีเงงินินไไดด้้    

1144..11  สสินินททรรัพัพยย์ภ์ภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบััญญชชีี  

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทำงภำษีที่เกิดจำกรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้                   
รอตัดบัญชีที่แสดงใน                            
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 2562 2561 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบัญัญชชีทีทีี่เ่เกกิิดดจจำำกก::      
ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 1,182 1,192 (10) (2) 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน 3,462 3,462 - (128) 
ส่วนแบ่งผล (ก ำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (2,190) (2,719) 529 (11,742) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 12,899 11,093 1,806 (846) 
(ก ำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร                                     
ปรับมูลค่ำเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ (1,503) (1,658) 155 3,668 

ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 42,301 10,581 31,720 10,581 
อืน่ ๆ 3,474 3,342 132 60 

สสินินททรรัพัพยย์ภ์ภำำษษีเีเงงินินไไดด้้รรออตตััดดบบัญัญชชีี    59,625 25,293 34,332 1,591 

รับรู้รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้:     
- รับรู้ในส่วนก ำไรหรือขำดทุน   32,097 182 
- รับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   2,235 1,409 

รรววมม    34,332 1,591 
 

 

 
 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้                   
รอตัดบัญชีที่แสดงใน                            
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 2562 2561 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบัญัญชชีทีทีี่เ่เกกิิดดจจำำกก::      
ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 1,182 1,192 (10) (2) 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน 3,462 3,462 - (9,511) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 12,530 10,967 1,563 (508) 
(ก ำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร                                     
ปรับมูลค่ำเงนิลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ (1,503) (1,658) 155 3,668 

ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 42,301 10,581 31,720 10,581 
อื่น ๆ 3,474 3,342 132 60 

สสินินททรรัพัพยย์ภ์ภำำษษีเีเงงินินไไดด้้รรออตตััดดบบัญัญชชีี    61,446 27,886 33,560 4,288 

รับรู้รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้:     
- รับรู้ในส่วนก ำไรหรือขำดทุน   32,694 3,094 
- รับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   866 1,194 

รรววมม    33,560 4,288 

1144..22  ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ ้ 

 ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
  2562 2561 2562 2561 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ป้ปัจัจจจุบุบันัน      
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี (94) (49) - - 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบััญญชชี ี     
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำร

กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว 32,097 182 32,694 3,094 
รำยได้ (ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 32,003 133 32,694 3,094 
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 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้                   
รอตัดบัญชีที่แสดงใน                            
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 2562 2561 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบัญัญชชีทีทีี่เ่เกกิิดดจจำำกก::      
ค่ำเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 1,182 1,192 (10) (2) 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุน 3,462 3,462 - (9,511) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 12,530 10,967 1,563 (508) 
(ก ำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำร                                     
ปรับมูลค่ำเงนิลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ (1,503) (1,658) 155 3,668 

ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ 42,301 10,581 31,720 10,581 
อื่น ๆ 3,474 3,342 132 60 

สสินินททรรัพัพยย์ภ์ภำำษษีเีเงงินินไไดด้้รรออตตััดดบบัญัญชชีี    61,446 27,886 33,560 4,288 

รับรู้รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้:     
- รับรู้ในส่วนก ำไรหรือขำดทุน   32,694 3,094 
- รับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   866 1,194 

รรววมม    33,560 4,288 

1144..22  ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ ้ 

 ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
  2562 2561 2562 2561 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ป้ปัจัจจจุบุบันัน      
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี (94) (49) - - 
ภภำำษษีเีเงงินินไไดด้ร้รออตตัดัดบบััญญชชี ี     
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำวและกำร

กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว 32,097 182 32,694 3,094 
รำยได้ (ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                  

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 32,003 133 32,694 3,094 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงก ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 
  2562 2561 2562 2561 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล (170,086) (23,821) (173,527) (38,884) 
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
(ก ำไร) ขำดทุนทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล               

คูณอัตรำภำษ ี 34,017 4,764 34,705 7,776 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

รำยได้หรือค่ำใชจ้่ำยที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยทำงภำษ ี (2,014) (4,630) (2,011) (4,682) 
รำยได้ (ค่ำใชจ้่ำย) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                                   

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 32,003 134 32,694 3,094 

1155.. สสินินททรรัพัพยย์อ์อืื่น่น  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธันวำคม 

2562 
31 ธันวำคม 

2561 
31 ธันวำคม 

2562 
31 ธันวำคม 

2561 
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 7,385 2,500 7,385 2,500 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 28,351 33,968 28,164 33,849 
เงินมัดจ ำ 21,980 21,409 21,980 21,409 
เงินสมทบกองทุนทดแทนควำมเสียหำยในระบบกำรช ำระ
รำคำและส่งมอบหลักทรัพย์ 97,339 84,703 97,339 84,703 

เงินประกันหลักทรัพย์เพ่ือควำมมั่นคง 5,000 5,000 5,000 5,000 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ำงรับ 3,301 4,820 3,301 4,820 
เงินทดรองจ่ำย  18,345 6,730 18,345 6,730 
เงินปันผลค้ำงรับ 317 284 317 284 
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 4,301 3,085 
อื่น ๆ 8,045 4,255 8,044 4,254 
รวม 190,063 163,669 194,176 166,634 
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ (2,856) (2,856) (2,856) (2,856) 

สินทรัพย์อื่น  187,207 160,813 191,320 163,778 

 

1166.. เเงงินินกกูู้้ยยืมืมจจำำกกสสถถำำบบันันกกำำรรเเงงินิน  

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 
 อัตรำดอกเบี้ย ระยะเวลำคงเหลอืของหนี ้  
 ต่อป ี ที่จะครบก ำหนดช ำระ  
 (ร้อยละ) น้อยกว่ำ 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

เเงงินินกกูู้ย้ยืมืมจจำำกกสสถถำำบบันันกกำำรรเเงงินิน       
ตั๋วสัญญำใช้เงิน                                              1.70 50,000 - - 50,000 

รวม  50,000 - - 50,000 

1177.. เเจจ้้ำำหหนนีี้ส้ส  ำำนนักักหหักักบบัญัญชชีีแแลละะบบรริษิษััททหหลลักักททรรัพัพยย์์  

(หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญช ี 660,293 423,409 
เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรพัย์ตำ่งประเทศ 2,280 474 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 662,573 423,883 

1188.. เเจจ้้ำำหหนนีี้ธ้ธุรุรกกิิจจหหลลักักททรรัพัพยย์์แแลละะสสัญัญญญำำซซืื้อ้อขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้้ำำ  
(หน่วย: พันบำท)  

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์   
เจ้ำหนี้ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 923,182 1,295,601 
เจ้ำหนี้ทรพัย์สินวำงประกัน 4,096 90,731 
เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 6,210 90,890 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์ 933,488 1,477,222 
เจ้ำหนี้ธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ   
เจ้ำหนี้ธุรกจิสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 7,044 18,073 

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 940,532 1,495,295 
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1166.. เเงงินินกกูู้้ยยืมืมจจำำกกสสถถำำบบันันกกำำรรเเงงินิน  

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 
 อัตรำดอกเบี้ย ระยะเวลำคงเหลอืของหนี ้  
 ต่อป ี ที่จะครบก ำหนดช ำระ  
 (ร้อยละ) น้อยกว่ำ 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

เเงงินินกกูู้ย้ยืมืมจจำำกกสสถถำำบบันันกกำำรรเเงงินิน       
ตั๋วสัญญำใช้เงิน                                              1.70 50,000 - - 50,000 

รวม  50,000 - - 50,000 

1177.. เเจจ้้ำำหหนนีี้ส้ส  ำำนนักักหหักักบบัญัญชชีีแแลละะบบรริษิษััททหหลลักักททรรัพัพยย์์  

(หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญช ี 660,293 423,409 
เจ้ำหนี้บริษัทหลักทรพัย์ตำ่งประเทศ 2,280 474 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 662,573 423,883 

1188.. เเจจ้้ำำหหนนีี้ธ้ธุรุรกกิิจจหหลลักักททรรัพัพยย์์แแลละะสสัญัญญญำำซซืื้อ้อขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้้ำำ  
(หน่วย: พันบำท)  

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์   
เจ้ำหนี้ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด 923,182 1,295,601 
เจ้ำหนี้ทรพัย์สินวำงประกัน 4,096 90,731 
เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 6,210 90,890 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย ์ 933,488 1,477,222 
เจ้ำหนี้ธุรกิจสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ   
เจ้ำหนี้ธุรกจิสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 7,044 18,073 

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้ 940,532 1,495,295 
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1199.. สส  ำำรรอองงผผลลปปรระะโโยยชชนน์ร์ระะยยะะยยำำววขขอองงพพนนัักกงงำำนน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำนตำมภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ แสดงได้ดังนี้  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม  

 2562 2561 2562 2561 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนต้นป ี 55,463 61,139 54,835 57,376 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน:     
ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน 9,579 6,210 8,538 5,802 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,478 1,357 1,460 1,251 
ต้นทุนบริกำรในอดตี  5,576 (10,664) 5,576 (6,446) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย:     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ           
ด้ำนประชำกรศำตร์  - (277) - (218) 

ส่วนทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ            
ทำงกำรเงิน  4,483 657 4,326 657 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรบัปรงุจำกประสบกำรณ์ - 6,162 - 5,534 
ผลประโยชน์ที่จำ่ยในระหว่ำงป ี (12,086) (9,121) (12,086) (9,121) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนปลำยป ี 64,493 55,463 62,649 54,835 

 เมื่ อวันที่  5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญั ติคุ้ มครองแรงงำน (ฉบับที่  7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งได้ก ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซึ่งท ำงำนติดต่อกันครบ 
20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 
7 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษัทฯ: 7 ล้ำนบำท) บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
โดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบก ำไรขำดทุนของปีปัจจุบัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี
ข้ำงหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 6 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ: จ ำนวน 6 ล้ำนบำท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของ  
บริษัทฯ และบริษทัย่อยประมำณ 9 ปี (เฉพำะบริษัทฯ: จ ำนวน 9 ปี) 

 

สมมตฐิำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: รอ้ยละตอ่ปี) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
อัตรำคิดลด 1.22 - 2.43 1.77 - 4.11 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต  1.2 - 7.0 1.2 - 7.0 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 0.0 - 33.0 0.0 - 33.0 

 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2562 

 

สมมติฐำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนกังำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สมมติฐำน ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (4.0) 1.0 4.5 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต 1.0 5.1 1.0 (4.7) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (7.3) 20.0 9.1 

 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2561 

 

สมมติฐำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สมมติฐำน            
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อตัรำคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.6 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต 1.0 3.6 1.0 (3.3) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (5.1) 20.0 6.2 
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สมมตฐิำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: รอ้ยละตอ่ปี) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
อัตรำคิดลด 1.22 - 2.43 1.77 - 4.11 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต  1.2 - 7.0 1.2 - 7.0 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 0.0 - 33.0 0.0 - 33.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2562 

 

สมมติฐำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สมมติฐำน ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (4.0) 1.0 4.5 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต 1.0 5.1 1.0 (4.7) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (7.3) 20.0 9.1 

 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2561 

 

สมมติฐำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สมมติฐำน            
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.6 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต 1.0 3.6 1.0 (3.3) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (5.1) 20.0 6.2 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2562 

 

สมมติฐำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สมมติฐำน               
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (3.9) 1.0 4.3 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต 1.0 4.9 1.0 (4.5) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (7.1) 20.0 8.8 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2561 

 

สมมติฐำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สมมติฐำน           
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (3.2) 1.0 3.5 
อัตรำกำรขึ้นเงนิเดอืนในอนำคต 1.0 3.5 1.0 (3.2) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (5.0) 20.0 6.1 

2200.. เเจจ้้ำำหหนนีี้อ้อืื่น่น    

(หน่วย: พันบำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เจ้ำหนี้อื่น - ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 1,353 1,353 1,353 1,353 

เจ้ำหนี้อื่น - กจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกัน 86 86 86 7,486 

รวมเจำ้หนีอ้ื่น 1,439 1,439 1,439 8,839 

  เจ้ำหนี้อื่น - ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นเจ้ำหนี้จำกกำรรับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ตำมสัญญำ Loan 
Management Agency Agreement แทนธนำคำรดังกล่ำว 

 

 

2211.. หหนนีี้ส้สิินนออืื่น่น    

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

2222.. สส  ำำรรอองงตตำำมมกกฎฎหหมมำำยย  

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก ำไร
สุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ 
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่
สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได้ 

2233.. รรำำยยไไดด้ค้ค่ำ่ำนนำำยยหหนน้้ำำ  
(หนว่ย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซือ้ขำยหลักทรพัย ์ 795,592 951,429 
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซือ้ขำยตรำสำรอนุพันธ ์ 113,707 98,076 
ค่ำนำยหนำ้อื่น 4,856 - 
รวม 914,155 1,049,505 
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2211.. หหนนีี้ส้สิินนออืื่น่น    

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

2222.. สส  ำำรรอองงตตำำมมกกฎฎหหมมำำยย  

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก ำไร
สุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ 
(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่
สำมำรถน ำไปจ่ำยเงนิปันผลได้ 

2233.. รรำำยยไไดด้ค้ค่ำ่ำนนำำยยหหนน้้ำำ  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซือ้ขำยหลักทรพัย์ 795,592 951,429 
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซือ้ขำยตรำสำรอนุพันธ ์ 113,707 98,076 
ค่ำนำยหนำ้อื่น 4,856 - 
รวม 914,155 1,049,505 
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2244.. รรำำยยไไดด้ค้ค่ำ่ำธธรรรรมมเเนนียียมมแแลละะบบรริกิกำำรร  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 
กำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรพัย ์ 48,323 51,927 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 9,860 15,110 
กำรยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 1,224 1,145 
กำรวิเครำะหห์ลักทรพัย ์ 801 14,309 
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน 18,016 9,671 
อื่น ๆ 3,165 2,033 
รวม 81,389 94,195 

2255.. กก  ำำไไรร  ((ขขำำดดททุนุน))  แแลละะผผลลตตออบบแแททนนจจำำกกเเคครรืื่อ่องงมมือือททำำงงกกำำรรเเงงินิน  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 76,624 (131,258) 76,624 (131,258) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกตรำสำรอนุพันธ์ 40,391 282,763 40,391 282,763 
รำยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 81,563 74,775 81,299 74,712 

รวม 198,578 226,280 198,314 226,217 

2266.. กกอองงททุุนนสส  ำำรรอองงเเลลีี้ย้ยงงชชีพีพ  

 บริษัทฯและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและพนักงำนของบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ
ขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนของแต่ละบริษัทจ่ำย
สมทบกองทุนดังกล่ำวเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนสองแห่ง และจะถูกจ่ำยให้กับพนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
รับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี 23,374 26,899 21,654 25,086 

 

2277.. กก  ำำไไรรตต่อ่อหหุุ้น้น  

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ  
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี  

2288.. เเงงินินปปัันนผผลล  

    
เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปนัผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 

  (ล้ำนบำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 24 เมษำยน 2561 35 0.06 
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 25 เมษำยน 2562 35 0.06 

2299.. รรำำยยกกำำรรธธุรุรกกิจิจกกับับกกิิจจกกำำรรททีี่เ่เกกีี่ย่ยววขข้อ้องงกกัันน  

2299..11 ลลัักกษษณณะะคคววำำมมสสััมมพพัันนธธ์์  
ชื่อ ควำมสัมพันธ์ 

บริษัท หลักทรพัย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ เอฟเอสเอส                                                    
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด  

เป็นบริษัทย่อย 

SBI Royal Securities Plc. เป็นบริษัทร่วม 
บริษัท หลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกัด เป็นกำรร่วมค้ำจนถงึเดอืนเมษำยน 2561 
บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่บริษัทฯ  
บริษัท ฟินันซ่ำ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรำยใหญข่องบริษัทฯ 
บริษัทหลักทรพัย์ ฟินันซ่ำ จ ำกดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
ธนำคำรไอซีบซีี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน 
บริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน 
บริษัท ทรู ทัช จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกัน 
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2277.. กก  ำำไไรรตต่อ่อหหุุ้น้น  

 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ  
(ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี  

2288.. เเงงินินปปัันนผผลล  

    
เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปนัผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 

  (ล้ำนบำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 24 เมษำยน 2561 35 0.06 
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 25 เมษำยน 2562 35 0.06 

2299.. รรำำยยกกำำรรธธุรุรกกิจิจกกับับกกิิจจกกำำรรททีี่เ่เกกีี่ย่ยววขข้อ้องงกกัันน  

2299..11 ลลัักกษษณณะะคคววำำมมสสััมมพพัันนธธ์์  
ชื่อ ควำมสัมพันธ์ 

บริษัท หลักทรพัย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ เอฟเอสเอส                                                    
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด  

เป็นบริษัทย่อย 

SBI Royal Securities Plc. เป็นบริษัทร่วม 
บริษัท หลักทรพัย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกัด เป็นกำรร่วมค้ำจนถงึเดอืนเมษำยน 2561 
บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่บริษัทฯ  
บริษัท ฟินันซ่ำ จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทใหญ่ของผู้ถือหุ้นรำยใหญข่องบริษัทฯ 
บริษัทหลักทรพัย์ ฟินันซ่ำ จ ำกดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 
ธนำคำรไอซีบซีี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน 
บริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน 
บริษัท ทรู ทัช จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกัน 
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2299..22  รรำำยยกกำำรรธธุุรรกกิิจจททีี่่สส  ำำคคััญญรระะหหวว่่ำำงงปปีี  

  ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ  บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจกำร
เหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม  
 2562 2561 2562 2561 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รรำำยยกกำำรรธธุรุรกกิจิจกกับับบบรริษิษัทัทยย่อ่อยย                                                  
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) 

     

รำยได้อ่ืน - - 3,600 3,600 อัตรำตำมสัญญำ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น - - 44,400 42,900 อัตรำตำมสัญญำ 
รรำำยยกกำำรรธธุรุรกกิจิจกกับับกกิจิจกกำำรรททีี่เ่เกกีี่ย่ยววขข้อ้องงกกันัน       
กรรมกำรและผู้บริหำร      
   รำยได้ค่ำนำยหนำ้ 1 13 1 13 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่      
   รำยได้ค่ำนำยหนำ้ 159 27 159 27 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 
   ดอกเบี้ยรับ - 10,336 - 10,336 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน      
รำยได้ค่ำนำยหนำ้ - 322 - 322 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 

   รำยได้อ่ืน - 3,378 - 3,378 อัตรำตำมสัญญำ 
   ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำ่ย 1,871 7,934 1,871 7,934 ตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกัน 

  

 

2299..33  ยยออดดคคงงคค้้ำำงงรระะหหวว่่ำำงงกกัันน  

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มี
รำยละเอียดดังนี ้

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เเงงินินสสดดแแลละะรรำำยยกกำำรรเเททียียบบเเทท่ำ่ำเเงงินินสสดด      
   ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 999 1,900 999 1,900 
เเงงินินววำำงงปปรระะกกันันเเพพืื่อ่อกกำำรรซซืื้อ้อขขำำยยสสัญัญญญำำซซืื้อ้อขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้ำ้ำ      
   ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) - 617 - 617 
ลลูกูกหหนนีี้อ้อืื่น่น      
   บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรกึษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด - - 4,301 3,085 
เเจจ้ำ้ำหหนนีี้อ้อืื่น่น     
   บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรกึษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
- - - 7,400 

คค่ำ่ำใใชช้จ้จ่ำ่ำยยคค้ำ้ำงงจจ่ำ่ำยย      
   กรรมกำรและผู้บริหำร 14 280 14 280 
   บริษทัและบุคคลที่เกีย่วข้องกัน - 494 - 494 

2299..44  คค่่ำำตตออบบแแททนนกกรรรรมมกกำำรรแแลละะผผูู้้บบรริิหหำำรรสส  ำำคคััญญ  

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ ดังต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 172 188 162 179 
ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน 10 7 10 6 
รวม 182 195 172 185 
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2299..22  รรำำยยกกำำรรธธุุรรกกิิจจททีี่่สส  ำำคคััญญรระะหหวว่่ำำงงปปีี  

  ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจ
ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริษัทฯ  บริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจกำร
เหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม  
 2562 2561 2562 2561 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รรำำยยกกำำรรธธุรุรกกิจิจกกับับบบรริษิษัทัทยย่อ่อยย                                                  
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว) 

     

รำยได้อ่ืน - - 3,600 3,600 อัตรำตำมสัญญำ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น - - 44,400 42,900 อัตรำตำมสัญญำ 
รรำำยยกกำำรรธธุรุรกกิจิจกกับับกกิจิจกกำำรรททีี่เ่เกกีี่ย่ยววขข้อ้องงกกันัน       
กรรมกำรและผู้บริหำร      
   รำยได้ค่ำนำยหนำ้ 1 13 1 13 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่      
   รำยได้ค่ำนำยหนำ้ 159 27 159 27 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 
   ดอกเบี้ยรับ - 10,336 - 10,336 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน      
รำยได้ค่ำนำยหนำ้ - 322 - 322 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทั่วไป 

   รำยได้อ่ืน - 3,378 - 3,378 อัตรำตำมสัญญำ 
   ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำ่ย 1,871 7,934 1,871 7,934 ตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกัน 

  

 

2299..33  ยยออดดคคงงคค้้ำำงงรระะหหวว่่ำำงงกกัันน  

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 
เเงงินินสสดดแแลละะรรำำยยกกำำรรเเททียียบบเเทท่ำ่ำเเงงินินสสดด      
   ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 999 1,900 999 1,900 
เเงงินินววำำงงปปรระะกกันันเเพพืื่อ่อกกำำรรซซืื้อ้อขขำำยยสสัญัญญญำำซซืื้อ้อขขำำยยลล่ว่วงงหหนน้ำ้ำ      
   ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) - 617 - 617 
ลลูกูกหหนนีี้อ้อืื่น่น      
   บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรกึษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด - - 4,301 3,085 
เเจจ้ำ้ำหหนนีี้อ้อืื่น่น     
   บริษทัหลักทรัพยท์ี่ปรกึษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
- - - 7,400 

คค่ำ่ำใใชช้จ้จ่ำ่ำยยคค้ำ้ำงงจจ่ำ่ำยย      
   กรรมกำรและผู้บริหำร 14 280 14 280 
   บริษทัและบุคคลที่เกีย่วข้องกัน - 494 - 494 

2299..44  คค่่ำำตตออบบแแททนนกกรรรรมมกกำำรรแแลละะผผูู้้บบรริิหหำำรรสส  ำำคคััญญ  

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ ดังต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 172 188 162 179 
ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน 10 7 10 6 
รวม 182 195 172 185 
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3300.. ภภำำรระะผผูกูกพพันันแแลละะหหนนีี้้สสินินททีี่อ่อำำจจจจะะเเกกิิดดขขึึ้น้น  

3300..11  ภภำำรระะผผูกูกพพันันเเกกีี่ย่ยววกกับับรรำำยยจจ่่ำำยยฝฝ่่ำำยยททุุนน  

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯมีภำระผูกพัน เกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน เป็นจ ำนวนเงิน  15 ล้ำนบำท                       
(31 ธันวำคม 2561: 3 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์  

3300..22  ภภำำรระะผผููกกพพัันนเเกกีี่่ยยววกกัับบสสััญญญญำำเเชช่่ำำดด  ำำเเนนิินนงงำำนนแแลละะสสััญญญญำำบบรริิกกำำรร  

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำพื้นที่ในอำคำร รถยนต์และอุปกรณ์ ซึ่ง
อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญำบริกำรอื่นๆ ซึ่งอำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดย
เฉลี่ยประมำณ 1 ถึง 3 ปี  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

จ่ำยช ำระภำยใน 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
   1 ปี 167 106 

1 ถึง 5 ปี 133 84 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

จ่ำยช ำระภำยใน 31 ธันวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 
   1 ปี 166 105 

1 ถึง 5 ปี 132 84 

3300..33  คคดดีีฟฟ้้อองงรร้้อองง  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีคดีซึ่งบริษัทฯถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 16 ล้ำนบำท ซึ่งผล
ของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯคำดว่ำจะไม่ได้รับผลเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส ำคัญจำกคดีฟ้องร้อง
ดังกล่ำวต่องบกำรเงิน 

 

3311.. สส่ว่วนนงงำำนนดด  ำำเเนนิินนงงำำนน  

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังนี้ 

- ส่วนงำนนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เป็นส่วนงำนที่เป็นนำยหน้ำในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ นำยหน้ำในกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

- ส่วนงำนวำณิชธนกิจ เป็นส่วนงำนให้บริกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน และ
ธุรกรรมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 

- ส่วนค้ำหลักทรัพย์ เป็นส่วนงำนที่ดูแลกำรลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำน 

 ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่ อวัตถุประสงค์ในกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวัดก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน  

 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี ้
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 

 

ส่วนงำนนำยหน้ำ 
ซื้อขำยหลักทรัพย์และ

สัญญำซื้อขำย ส่วนงำน                กำรตัดรำยกำรบัญชี     
 ล่วงหน้ำ วำนิชธนกิจ ส่วนค้ำหลกัทรพัย์               ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยได้จำกภำยนอก 1,036 1,279 47 62 93 90 44 (43) 1,220 1,388 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน           
    ตำมส่วนงำน 102 205 22 33 25 28 (1) (43) 148 223 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:           
     ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล         58 49 
     รำยได้อื่น         60 26 
     ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน         (436) (323) 
     ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         32 1 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีสว่นทีเ่ป็นของ
บริษัทฯ         (138) (24) 
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3311.. สส่ว่วนนงงำำนนดด  ำำเเนนิินนงงำำนน  

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริกำร บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังนี้ 

- ส่วนงำนนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เป็นส่วนงำนที่เป็นนำยหน้ำในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ นำยหน้ำในกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

- ส่วนงำนวำณิชธนกิจ เป็นส่วนงำนให้บริกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน และ
ธุรกรรมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 

- ส่วนค้ำหลักทรัพย์ เป็นส่วนงำนที่ดูแลกำรลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำน 

 ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่ อวัตถุประสงค์ในกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน  

 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี้ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 

 

ส่วนงำนนำยหน้ำ 
ซื้อขำยหลักทรัพย์และ

สัญญำซื้อขำย ส่วนงำน                กำรตัดรำยกำรบัญชี     
 ล่วงหน้ำ วำนิชธนกิจ ส่วนค้ำหลกัทรพัย์               ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

รำยได้จำกภำยนอก 1,036 1,279 47 62 93 90 44 (43) 1,220 1,388 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน           
    ตำมส่วนงำน 102 205 22 33 25 28 (1) (43) 148 223 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:           
     ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล         58 49 
     รำยได้อื่น         60 26 
     ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน         (436) (323) 
     ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         32 1 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีสว่นทีเ่ป็นของ
บริษัทฯ         (138) (24) 



084 รายงานประจำาปี 2562 l บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน)

 

สินทรัพย์จ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปน้ี  
 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

สสินินททรรัพัพยย์ข์ขอองงสส่ว่วนนงงำำนน  

ส่วนงำน
นำยหนำ้ซื้อขำย
หลักทรพัย์และ
สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ 

ส่วนงำน                 
วำณิชธนกิจ 

ส่วนค้ำ
หลักทรพัย ์ รวมส่วนงำน 

สินทรพัย์ที่ไม่ได้
ปันส่วน รวม 

31 ธันวำคม 2562  2,801 1 - 2,802 1,475 4,277 

31 ธันวำคม 2561  2,476 - - 2,476 2,278 4,754 

  ขข้้ออมมููลลเเกกีี่่ยยววกกัับบเเขขตตภภููมมิิศศำำสสตตรร์์    

 บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบ
กำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว  

  ขข้้ออมมููลลเเกกีี่่ยยววกกัับบลลููกกคค้้ำำรรำำยยใใหหญญ่่  

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำ
เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยไดต้ำมงบกำรเงินรวม 

3322.. เเคครรืื่อ่องงมมือือททำำงงกกำำรรเเงงินิน  

3322..11  นนโโยยบบำำยยกกำำรรบบรริิหหำำรรคคววำำมมเเสสีี่่ยยงง  

 เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่  107  
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ สินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน  เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  
ตรำสำรหนี้ที่ออกและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้ 

คคววำำมมเเสสีี่่ยยงงดด้้ำำนนกกำำรรใใหห้้สสิินนเเชชืื่่ออ  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงินและเงินลงทุนในตรำสำรหนี้  
เป็นต้น ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม และ
กำรฝำกและกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีของสถำบันกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีกำร
กระจุกตัว เนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย  

คคววำำมมเเสสีี่่ยยงงจจำำกกออััตตรรำำดดออกกเเบบีี้้ยย  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ สินทรัพย์และหนี้สิน
ตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัท
หลักทรัพย์ เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตรำสำรหนี้ที่ออก อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์

 

และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ียของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต ่ำ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก ำหนด หรือ
วันท่ีมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ใหม่ (หำกวันท่ีมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2562 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน  
  มีอัตรำดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย    อัตรำดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 
 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ป ี คุณภำพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 78 - - - - 24 102 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย์  - - - - - 142 142 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์                      
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  911 6 - - 7 1,635 2,559 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - - - - 782 782 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 
หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน - 50 - - - - 50 - 1.70 
เจ้ำหนี้ส ำนกัหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 663 663 - - 

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ           
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 4 - - - 937 941 0.70 3.00 

หนี้สินตรำสำรอนุพนัธ ์ - - - - - 19 19 - - 



085บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

สินทรัพย์จ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดังต่อไปน้ี  
 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

สสินินททรรัพัพยย์ข์ขอองงสส่ว่วนนงงำำนน  

ส่วนงำน
นำยหนำ้ซื้อขำย
หลักทรพัย์และ
สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ 

ส่วนงำน                 
วำณิชธนกิจ 

ส่วนค้ำ
หลักทรพัย ์ รวมส่วนงำน 

สินทรพัย์ที่ไม่ได้
ปันส่วน รวม 

31 ธันวำคม 2562  2,801 1 - 2,802 1,475 4,277 

31 ธันวำคม 2561  2,476 - - 2,476 2,278 4,754 

  ขข้้ออมมููลลเเกกีี่่ยยววกกัับบเเขขตตภภููมมิิศศำำสสตตรร์์    

 บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบ
กำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว  

  ขข้้ออมมููลลเเกกีี่่ยยววกกัับบลลููกกคค้้ำำรรำำยยใใหหญญ่่  

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำ
เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยไดต้ำมงบกำรเงินรวม 

3322.. เเคครรืื่อ่องงมมือือททำำงงกกำำรรเเงงินิน  

3322..11  นนโโยยบบำำยยกกำำรรบบรริิหหำำรรคคววำำมมเเสสีี่่ยยงง  

 เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตำมที่นิยำมอยู่ ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่  107  
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ สินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน  เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  
ตรำสำรหนี้ที่ออกและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้ 

คคววำำมมเเสสีี่่ยยงงดด้้ำำนนกกำำรรใใหห้้สสิินนเเชชืื่่ออ  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงินและเงินลงทุนในตรำสำรหนี้  
เป็นต้น ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม และ
กำรฝำกและกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีของสถำบันกำรเงินที่น่ำเชื่อถือ ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะ
ได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส ำคัญจำกควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีกำร
กระจุกตัว เนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ ำนวนมำกรำย  

คคววำำมมเเสสีี่่ยยงงจจำำกกออััตตรรำำดดออกกเเบบีี้้ยย  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ สินทรัพย์และหนี้สิน
ตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัท
หลักทรัพย์ เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ตรำสำรหนี้ที่ออก อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์

 

และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยท่ีปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบ้ียของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต ่ำ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ย และส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก ำหนด หรือ
วันท่ีมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบีย้ใหม่ (หำกวันท่ีมีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2562 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน  
  มีอัตรำดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย    อัตรำดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 
 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ป ี คุณภำพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 78 - - - - 24 102 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย์  - - - - - 142 142 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์                      
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  911 6 - - 7 1,635 2,559 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - - - - 782 782 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 
หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน - 50 - - - - 50 - 1.70 
เจ้ำหนี้ส ำนกัหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 663 663 - - 

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ           
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 4 - - - 937 941 0.70 3.00 

หนี้สินตรำสำรอนุพนัธ ์ - - - - - 19 19 - - 
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2561 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

  มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ีย    อัตรำดอกเบ้ีย                    

 ดอกเบ้ีย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ้นลงตำม เม่ือทวง น้อยกว่ำ  ลูกหน้ีด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 

 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สสินินททรรััพพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 332 - - - - 45 377 0.13 - 1.10 - 

ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและ                         

บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 689 689 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์                               

และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  929 91 - - 81 1,120 2,221 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - 400 - - 421 821 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 

หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เจ้ำหน้ีส ำนักหักบัญชีและ                        

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 424 424 - - 

เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และ                    

สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ - 91 - - - 1,404 1,495 0.80 3.00 

หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - 5 5 - - 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

  มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ีย    อัตรำดอกเบ้ีย                    

 ดอกเบ้ีย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ้นลงตำม เม่ือทวง น้อยกว่ำ  ลูกหน้ีด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 

 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สสินินททรรััพพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 58 - - - - 19 77 0.13 - 1.10 - 

ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 142 142 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์                     

และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  911 6 - - 7 1,635 2,559 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - - - - 782 782 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 

หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน - 50 - - - - 50 - 1.70 

เจ้ำหน้ีส ำนักหักบัญชีและ                

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 663 663 - - 

เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และ          

สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ - 4 - - - 937 941 0.70 3.00 

หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - 19 19 - - 

 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2561 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน  
  มอีัตรำดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย    อัตรำดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 
 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ป ี คุณภำพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 311 - - - - 43 354 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 689 689 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์                       
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  929 91 - - 81 1,120 2,221 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - 400 - - 421 821 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 
หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เจ้ำหนี้ส ำนกัหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 424 424 - - 

เจำ้หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ          
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 91 - - - 1,404 1,495 0.80 3.00 

หนี้สินตรำสำรอนุพนัธ ์ - - - - - 5 5 - - 

คคววำำมมเเสสีี่ย่ยงงดด้้ำำนนสสภภำำพพคคลล่อ่องง  

ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอำจได้รับควำมเสียหำยอันสืบเนื่องมำจำกที่  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอตำมควำม
ต้องกำรและทันต่อเวลำที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องน ำไปช ำระภำระผูกพันได้เมื่อครบก ำหนด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยจัดให้ มีกำรติดตำมและวำงแผนเกี่ยวกับ
กระแสเงินสด รวมทั้งจัดหำวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินเพื่อให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2561 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

  มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ีย    อัตรำดอกเบ้ีย                    

 ดอกเบ้ีย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ้นลงตำม เม่ือทวง น้อยกว่ำ  ลูกหน้ีด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 

 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สสินินททรรััพพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 332 - - - - 45 377 0.13 - 1.10 - 

ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและ                         

บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 689 689 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์                               

และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  929 91 - - 81 1,120 2,221 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - 400 - - 421 821 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 

หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เจ้ำหน้ีส ำนักหักบัญชีและ                        

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 424 424 - - 

เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และ                    

สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ - 91 - - - 1,404 1,495 0.80 3.00 

หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - 5 5 - - 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

  มีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบ้ีย    อัตรำดอกเบ้ีย                    

 ดอกเบ้ีย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ้นลงตำม เม่ือทวง น้อยกว่ำ  ลูกหน้ีด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 

 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตัว คงท่ี 

สสินินททรรััพพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 58 - - - - 19 77 0.13 - 1.10 - 

ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและ               

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 142 142 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์                     

และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  911 6 - - 7 1,635 2,559 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - - - - 782 782 - - 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 

หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน - 50 - - - - 50 - 1.70 

เจ้ำหน้ีส ำนักหักบัญชีและ                

บริษัทหลักทรัพย์ - - - - - 663 663 - - 

เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และ          

สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ - 4 - - - 937 941 0.70 3.00 

หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ - - - - - 19 19 - - 

 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2561 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงิน  
  มีอัตรำดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย    อัตรำดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ  ลูกหนี้ด้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 
 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ป ี คุณภำพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที่ 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 311 - - - - 43 354 0.13 - 1.10 - 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 689 689 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์                       
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  929 91 - - 81 1,120 2,221 5.25 5.25 

เงินลงทุน  - - 400 - - 421 821 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.40 - 3.43 - 
หหนนีี้ส้สินินททำำงงกกำำรรเเงงินิน           
เจ้ำหนี้ส ำนกัหักบัญชีและ               
บริษัทหลกัทรพัย ์ - - - - - 424 424 - - 

เจำ้หนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ          
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 91 - - - 1,404 1,495 0.80 3.00 

หนี้สินตรำสำรอนุพนัธ ์ - - - - - 5 5 - - 

คคววำำมมเเสสีี่ย่ยงงดด้้ำำนนสสภภำำพพคคลล่อ่องง  

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอำจได้รับควำมเสียหำยอันสืบเนื่องมำจำกที่  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอตำมควำม
ต้องกำรและทันต่อเวลำที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องน ำไปช ำระภำระผูกพันได้เมื่อครบก ำหนด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง โดยจัดให้ มีกำรติดตำมและวำงแผนเกี่ยวกับ
กระแสเงินสด รวมทั้งจัดหำวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินเพื่อให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ระยะเวลำคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงินนับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน มีดังนี้ 

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2562 
      ลูกหนี ้  
  

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มกี ำหนด 
ด้อย

คุณภำพ รวม 
สสิินนททรรััพพยย์์ททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 102 - - - - 102 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 142 - - - 142 
ลกูหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  6 1,635 - 911 7 2,559 
เงินลงทุน  - - - 782 - 782 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - 1 
หหนนีี้้สสิินนททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 50 - - - - 50 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 663 - - - 663 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 4 937 - - - 941 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 19 - - - 19 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2561 
      ลูกหนี ้  
  

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มกี ำหนด 
ด้อย

คุณภำพ รวม 
สสิินนททรรััพพยย์์ททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 377 - - - - 377 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ - 689 - - - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  91 1,120 - 929 81 2,221 
เงินลงทุน  - 400 - 421 - 821 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - 1 
หหนนีี้้สสิินนททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 424 - - - 424 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 91 1,404 - - - 1,495 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 5 - - - 5 

 

 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 
      ลูกหนี ้  
  

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มกี ำหนด 
ด้อย

คุณภำพ รวม 
สสิินนททรรััพพยย์์ททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 77 - - - - 77 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 142 - - - 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  6 1,635 - 911 7 2,559 
เงินลงทุน - - - 782 - 782 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - 1 
หหนนีี้้สสิินนททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 50 - - - - 50 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 663 - - - 663 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 4 937 - - - 941 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 19 - - - 19 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2561 
      ลูกหนี ้  
  

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มกี ำหนด 
ด้อย

คุณภำพ รวม 
สสิินนททรรััพพยย์์ททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 354 - - - - 354 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 689 - - - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  91 1,120 - 929 81 2,221 
เงินลงทุน - 400 - 421 - 821 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - 1 
หหนนีี้้สสิินนททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 424 - - - 424 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 91 1,404 - - - 1,495 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 5 - - - 5 

คคววำำมมเเสสีี่่ยยงงดด้้ำำนนออััตตรรำำแแลลกกเเปปลลีี่่ยยนน 

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ที่               
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศและมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  



089บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2562 
      ลูกหนี ้  
  

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มกี ำหนด 
ด้อย

คุณภำพ รวม 
สสิินนททรรััพพยย์์ททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 77 - - - - 77 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 142 - - - 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  6 1,635 - 911 7 2,559 
เงินลงทุน - - - 782 - 782 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - 1 
หหนนีี้้สสิินนททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 50 - - - - 50 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 663 - - - 663 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 4 937 - - - 941 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 19 - - - 19 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธันวำคม 2561 
      ลูกหนี ้  
  

เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ป ี 1 - 5 ป ี ไม่มกี ำหนด 
ด้อย

คุณภำพ รวม 
สสิินนททรรััพพยย์์ททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 354 - - - - 354 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย์  - 689 - - - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  91 1,120 - 929 81 2,221 
เงินลงทุน - 400 - 421 - 821 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - 1 
หหนนีี้้สสิินนททำำงงกกำำรรเเงงิินน       
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 424 - - - 424 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 91 1,404 - - - 1,495 
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ - 5 - - - 5 

คคววำำมมเเสสีี่่ยยงงดด้้ำำนนออััตตรรำำแแลลกกเเปปลลีี่่ยยนน 

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ที่               
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ในต่ำงประเทศและมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสำระส ำคัญของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่
เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนหน่วย) 
 สินทรพัย์ทำงกำรเงิน หนี้สินทำงกำรเงิน อัตรำแลกเปลีย่นเฉลี่ย 

สกุลเงิน 
31 ธันวำคม

2562 
31 ธันวำคม

2561 
31 ธันวำคม

2562 
31 ธันวำคม

2561 
31 ธันวำคม

2562 
31 ธันวำคม

2561 
     (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดองเวียดนำม 106,351 121,673 101,236 118,458 0.0013 0.0014 
เหรียญฮ่องกง 2.9 2.2 2.8 2.1 3.8732 4.1416 
เหรียญสหรัฐอเมรกิำ 1.5 1.1 1.4 1.0 30.1540 32.4498 
กีบลำว 385.8 343.5 364.0 324.6 0.0034 0.0038 
เหรียญสิงคโปร ์ 0.1 0.1 0.1 0.1 22.3245 23.6943 
เรียลกัมพูชำ 258.9 232.5 189.6 221.3 0.0074 0.0080 
เยนญี่ปุ่น 13.5 13.5 13.4 13.4 0.2759 0.2931 

 นอกจำกนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯไม่มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ 

  คคววำำมมเเสสีี่ย่ยงงดด้้ำำนนสสภภำำววะะตตลลำำดด  

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนสภำวะตลำดที่เกิดจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์และรำคำของตรำสำรอนุพันธ์ซึ่ง
อำจจะมีผลท ำให้มูลค่ำเงินลงทุนและมูลค่ำหลักประกันของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำลดลง
อย่ำงมีนัยส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำวะตลำดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดในธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม และมีกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมนโยบำย 

 

3333.. กกำำรรววัดัดมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมมขขอองงเเคครรืื่อ่องงมมือือททำำงงกกำำรรเเงงินิน  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหรือเปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินลงทุน      
ตรำสำรทุน 779 - - 779 

หหนนีี้ส้สินินททีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่่ำำยยุตุติธิธรรรรมม     
หนี้สินตรำสำรอนพุนัธ์     
 ใบส ำคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ 19 - - 19 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2561 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติิธธรรรรมม      
เงินลงทุน     
ตรำสำรทุน 418 - - 418 
พันธบัตรธนำคำรแหง่ประเทศไทย - 400 - 400 

หหนนีี้ส้สินินททีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม     
หนี้สินตรำสำรอนพุันธ ์     
 ใบส ำคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ 5 - - 5 
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3333.. กกำำรรววัดัดมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมมขขอองงเเคครรืื่อ่องงมมือือททำำงงกกำำรรเเงงินิน  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหรือเปิดเผยด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินลงทุน      
ตรำสำรทุน 779 - - 779 

หหนนีี้ส้สินินททีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่่ำำยยุตุติธิธรรรรมม     
หนี้สินตรำสำรอนพุนัธ์     
 ใบส ำคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ 19 - - 19 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 ธันวำคม 2561 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติิธธรรรรมม      
เงินลงทุน     
ตรำสำรทุน 418 - - 418 
พันธบัตรธนำคำรแหง่ประเทศไทย - 400 - 400 

หหนนีี้ส้สินินททีี่ว่วัดัดมมูลูลคค่ำ่ำดด้ว้วยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม     
หนี้สินตรำสำรอนพุันธ ์     
 ใบส ำคัญแสดงสิทธอินุพันธ ์ 5 - - 5 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2562 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  102 - - 102 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                  - 142 - 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 2,559 - 2,559 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 3 3 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงำน - - 1 1 
หหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                  - 663 - 663 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 941 - 941 

 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2561 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  377 - - 377 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                  - 689 - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 2,221 - 2,221 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงำน - - 1 1 
หหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม       
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                  - 424 - 424 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 1,495 - 1,495 

 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  77 - - 77 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                                                                    - 142 - 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 2,559 - 2,559 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงำน - - 1 1 
หหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                   - 663 - 663 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 941 - 941 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2561 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  354 - - 354 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                                                                    - 689 - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 2,221 - 2,221 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงำน - - 1 1 
หหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม       
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                   - 424 - 424 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 1,495 - 1,495 



093บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) l ร�ยง�นประจำ�ปี 2562

 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2562 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  77 - - 77 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                                                                    - 142 - 142 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 2,559 - 2,559 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงำน - - 1 1 
หหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                   - 663 - 663 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 941 - 941 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2561 

 มูลค่ำยุติธรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
สสินินททรรัพัพยย์ท์ทีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  354 - - 354 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                                                                    - 689 - 689 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 2,221 - 2,221 
เงินลงทุนทั่วไป  - - 2 2 
เงินให้กู้ยืมแกพ่นักงำน - - 1 1 
หหนนีี้ส้สินินททีี่เ่เปปิดิดเเผผยยมมูลูลคค่ำ่ำยยุตุติธิธรรรรมม       
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์                                                                                                   - 424 - 424 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  - 1,495 - 1,495 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบก ำหนดในระยะเวลำอันสั้นหรือสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกำรคิด
ดอกเบี้ยในอัตรำเทียบเคียงกับรำคำตลำด ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เงินลงทุนทั่วไป เงินกู้ยืมระยะสั้น เจ้ำหนี้
ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ มูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวประมำณโดยเทียบเคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

(ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด มูลค่ำยุติธรรมใช้รำคำตลำด เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่
ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ค ำนวณเทียบเคียงมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ   ที่ลงทุน 
ยกเว้นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย มูลค่ำ
ยุติธรรมค ำนวณโดยใช้มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยท่ีประกำศโดยผู้จัดกำรกองทุน 

(ค) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพันธ์ ค ำนวณโดยใช้แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำซึ่งข้อมูลที่
น ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยน
ทันที และอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ เป็นต้น 

(ง) มูลค่ำยุติธรรมของเงินให้กู้ยืม ประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตลำด
ปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน 

(จ) หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด แสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

3344.. กกำำรรบบรริหิหำำรรจจััดดกกำำรรททุุนน  

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในกำรบริหำรทุนของบริษัทฯคือ กำรด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรด ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิให้เป็นไปตำม
ข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

3355.. กกำำรรออนนุมุมัตัติงิงบบกกำำรรเเงงินิน  

 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2563 


