รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(กลุ่มบริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และได้ ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้า พเจ้า เห็นว่า งบการเงินข้า งต้นแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และเฉพาะของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ
จากบริษัทฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินและข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่
ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่ านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ ใ นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญ ชีต่อ การ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้า พเจ้า ซึ่ง ได้ร วมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การ
ปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ งได้รวม
วิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ ใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
โดยรวม
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วยรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์จานวน 1,315 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 75 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯคิดค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นอัตราร้อย
ละจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นแบบต่อรองอย่างเสรี และมีโครงสร้างอัตราเป็นแบบขั้นบันได
เนื่องจากขนาดและปริมาณของรายการที่เกิดขึ้นและจานวนลูกค้ามีจานวนมากและอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับ
ลูกค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อีกทั้งการบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์อาศัยการ
ประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสาคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ค่า
นายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่เกิดขึ้นจริง
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับ
การบันทึกรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ การควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวเนื่องกับการคานวณรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการสุ่มทดสอบอัตราค่านายหน้า
อัตราดอกเบี้ย การจัดชั้น การคานวณและการบันทึกรายการบั ญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สาคัญที่ทา
ผ่านใบสาคัญทั่วไป
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯมีจานวนรวม 3,759
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 ของยอดสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
ที่ 4.10 และข้อ 8 บริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) ของ
ลูกหนี้ดังกล่าวตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ซึ่งการประมาณการค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีสาระส าคัญ
เนื่องจากผู้บริหารจาเป็นต้ องใช้ดุลยพินิจในการกาหนดเกณฑ์ ในการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตที่มี
นัยสาคัญและสมมติฐานที่ใช้ในโมเดลที่คานวณค่าเผื่อผลขาดทุนดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯยังมีลูกหนี้จานวน
มากรายและมียอดคงค้างเป็นจ านวนเงินที่เป็นสาระสาคัญต่องบการเงิน ข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญกับ การ
ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดย
•

ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับสถานะคงค้างของลูกหนี้
การจัดชั้นตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการบันทึกบัญชี รวมถึงประเมินและสุ่มทดสอบความสมเหตุสมผลของ
สมมติฐานและโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

•

ตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานโดยการสุ่มทดสอบข้อมูลที่น ามาใช้ ในการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ค าดว่าจะ
เกิดขึ้น สถานะคงค้างของลูกหนี้ การจัดชั้นตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ การ
รับชาระเงินภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจาปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลทราบเพื่อให้มี
การดาเนินการแก้ ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทฯในการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิ กกลุ่มบริษัทฯหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่
สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อ มูลที่ขัดต่อ ข้อ เท็จ จริง อันเป็นสาระส าคัญหรือ ไม่ ไม่ว ่า จะเกิดจากการทุจ ริต หรือ
ข้อผิดพลาดและ เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมั่นอย่า ง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือ ว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้
ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ง ใจละเว้นการแสดงข้อ มูล การแสดงข้อ มูลที่ ไม่ ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ วัตถุประสงค์ ใ นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทฯในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือ
หากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวัน ที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทฯต้องหยุดการดาเนินงาน
ต่อเนื่องได้

•

ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

•

รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่ อ การก าหนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แ ล และการปฏิ บ ัต ิ ง านตรวจสอบกลุ ่ม บริ ษ ัท ข้ า พเจ้ า เป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกั บผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในปีปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิด เผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ี
ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

รัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3734
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษัทร่วม
อุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ
หนีส้ นิ
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
ตราสารหนี้ที่ออก
หนี้สินอนุพันธ์
ประมาณการหนี้สิน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ นิ

6,35.3
7
8

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

221,568,415
282,415,413
3,759,476,374

101,512,582
142,228,011
2,558,517,795

203,539,871
282,415,413
3,759,476,374

76,595,803
142,228,011
2,558,517,795

11,734,334
685,760
707,618,483
642,016
121,190,346
99,569,126
279,359,808
214,672,070
37,428,967
210,574,772
5,946,935,884

1,542,530
781,523,326
275,307
116,410,684
69,723,616
246,462,968
59,625,254
199,130,279
4,276,952,352

11,734,334
685,760
707,618,483
642,016
113,162,491
99,569,126
278,303,212
214,672,070
39,977,427
208,587,456
5,920,384,033

1,542,530
781,523,326
275,307
113,162,491
69,723,616
246,462,968
61,446,067
200,002,208
4,251,480,122

18
19
20

350,000,000
303,175,543
1,928,433,700

50,000,000
662,572,829
940,532,459

350,000,000
303,175,543
1,928,433,700

50,000,000
662,572,829
940,532,459

21
9
22
23
24
14.2
25

278,975,449
23,383,873
32,582,413
73,313,868
1,438,802
180,216,447
344,251,730
3,515,771,825

19,371,381
64,492,736
1,438,802
189,295,347
1,927,703,554

278,975,449
23,383,873
32,582,413
70,340,228
1,438,802
179,148,243
336,932,971
3,504,411,222

19,371,381
62,648,911
1,438,802
186,755,139
1,923,319,521

9
10
11
13
14.1
15
16.1
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 581,403,025 มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทั ย่อย
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว – สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ – สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรจากเงินลงทุนที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น–สุทธิจากภาษีเงินได้
รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ นิ และส่วนของเจ้าของ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

930,244,840
620,892,885
322,946

930,244,840
620,892,885
322,946

930,244,840
620,892,885
322,946

930,244,840
620,892,885
322,946

(251,580)

(251,580)

-

-

83,019,059
803,461,496

78,640,769
725,419,484

83,019,059
781,246,681

78,640,769
698,059,161

(7,158,957)

(6,772,407)

-

-

246,400
2,430,777,089
386,970
2,431,164,059
5,946,935,884

2,348,496,937
751,861
2,349,248,798
4,276,952,352

246,400
2,415,972,811
2,415,972,811
5,920,384,033

2,328,160,601
2,328,160,601
4,251,480,122

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
32562

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กาไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายได้ค่านายหน้า
27
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
28
รายได้ดอกเบี้ย
29
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
30
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
11.2
รายได้อื่น
35.2
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
23,32
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
31
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
12,22
ค่าใช้จ่ายอื่น
35.2
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
16.2
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนใน
ภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

2563

2562

1,314,751,682
122,787,047
84,768,537
168,833,928
5,262,851
50,699,688
1,747,103,733

914,154,999
81,389,301
113,268,625
140,555,324
4,043,752
41,903,026
1,295,315,027

1,314,751,682
122,717,047
84,633,876
168,833,928
54,299,688
1,745,236,221

914,154,999
81,389,301
113,004,965
140,555,324
45,481,564
1,294,586,153

942,792,913
231,920,233
34,720,606
10,885,458
422,497,787
1,642,816,997
104,286,736
(22,231,325)
82,055,411

796,367,244
218,920,476
28,167,826
(49,450)
421,995,087
1,465,401,183
(170,086,156)
32,002,984
(138,083,172)

892,851,871
231,886,233
34,697,149
10,885,458
465,942,660
1,636,263,371
108,972,850
(21,407,040)
87,565,810

756,261,308
218,865,476
28,167,826
(49,450)
464,868,053
1,468,113,213
(173,527,060)
32,694,222
(140,832,838)

(386,550)

(5,355,089)

-

-

(386,550)

(5,355,089)

-

-

-

(3,586,073)

-

(3,460,399)

246,400

-

246,400

-

246,400
(140,150)
81,915,261

(3,586,073)
(8,941,162)
(147,024,334)

246,400
246,400
87,812,210

(3,460,399)
(3,460,399)
(144,293,237)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

กาไรต่อหุน้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2563
82,420,302
(364,891)
82,055,411

(138,064,953)
(18,219)
(138,083,172)

87,565,810

(140,832,838)

82,280,152
(364,891)
81,915,261

(147,001,398)
(22,936)
(147,024,334)

87,812,210

(144,293,237)

0.14

(0.24)

0.15

(0.24)

33
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2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์/
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน/สินทรัพย์สิทธิการใช้
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นขากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
ส่วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
สารองประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน
รายได้ดอกเบี้ย
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธรุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธรุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
หนี้สินอนุพันธ์
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

104,286,736

(170,086,156)

108,972,850

(173,527,060)

142,573,178
10,885,458

63,415,901
(49,450)
-

142,416,184
10,885,458

63,415,901
(49,450)
-

4,070,134
81,993,532
(12,400,715)
(5,262,851)
12,683,132
(84,768,537)
(12,877,682)
34,720,606

31,193
(11,641,056)
12,414,620
(4,043,752)
16,633,045
(113,268,625)
(23,540,087)
28,167,826

4,070,134
81,993,532
(12,400,715)
11,553,317
(84,633,876)
(12,877,682)
34,697,149

31,193
(11,641,056)
12,414,620
15,574,651
(113,004,965)
(23,540,087)
28,167,826

275,902,991

(201,966,541)

284,676,351

(202,158,427)

(125,341,311)
(1,209,812,980)
(653,460)
(9,064,836)
(366,709)
(23,126,195)

534,978,190
(338,512,809)
50,887,233
972,987
(20,008,443)

(125,341,311)
(1,209,812,980)
(653,460)
(9,064,836)
(366,709)
(20,266,950)

534,978,190
(338,512,809)
50,887,233
972,987
(21,154,938)

(359,397,286)
989,185,387
1,534,816
(3,862,000)
143,187,053
(321,814,530)
82,330,425
12,858,567
(24,367,596)
(4,694,151)
(225,687,285)

238,689,512
(554,762,124)
13,700,990
(12,086,000)
(10,926,097)
(299,033,102)
107,812,679
23,411,407
(28,485,989)
(6,961,108)
(203,256,113)

(359,397,286)
989,185,387
1,534,816
(3,862,000)
138,408,501
(314,960,477)
82,195,764
12,858,567
(24,367,596)
(4,694,151)
(248,967,893)

238,689,512
(554,762,124)
13,700,990
(12,086,000)
(7,400,000)
(5,831,698)
(302,677,084)
107,549,019
23,411,407
(28,485,989)
(5,404,472)
(205,607,119)
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) จากตราสารหนี้ที่ออก
เงินสดจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

88,782
(45,877,916)
(7,977,624)
(53,766,758)

90,256
183
(21,096,792)
(65,953,981)
(86,960,334)

88,782
(45,877,916)
(7,977,624)
(53,766,758)

90,256
183
(21,096,792)
(65,953,981)
(86,960,334)

300,000,000
275,192,812
(145,682,936)
429,509,876
120,055,833
101,512,582
221,568,415

50,000,000
(34,883,467)
15,116,533
(275,099,914)
376,612,496
101,512,582

300,000,000
275,192,812
(145,514,093)
429,678,719
126,944,068)
76,595,803
203,539,871

50,000,000
(34,883,467)
15,116,533
(277,450,920)
354,046,723
76,595,803

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
กาไรสะสม

หมายเหตุ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) | รายงานประจาปี 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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26

ส่วนต่ากว่าทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วน
การถือหุ้น
ในปริษัทย่อย

จัดสรรแล้ว –
สารองจ่าย
ตามกฎหมาย

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
ผลต่างจากการแปลงค่า
กาไรจากเงินลงทุนใน
งบการเงินที่เป็น
ตราสารทุนที่กาหนดให้วัด
เงินตราต่างประเทศ
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
– สุทธิจากภาษีเงินได้
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ทุนที่ออกจาหน่าย
และชาระแล้ว

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้น

สารองส่วนทุนจาก
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

930,244,840
930,244,840

620,892,885
620,892,885

322,946
322,946

(251,580)
(251,580)

78,640,769
78,640,769

901,949,260
(138,064,953)
(3,581,356)
(141,646,309)
(34,883,467)
725,419,484

(1,417,318)
(5,355,089)
(5,355,089)
(6,772,407)

-

2,530,381,802
(138,064,953)
(8,936,445)
(147,001,398)
(34,883,467)
2,348,496,937

774,797
(18,219)
(4,717)
(22,936)
751,861

2,531,156,599
(138,083,172)
(8,941,162)
(147,024,334)
(34,883,467)
2,349,248,798

930,244,840
930,244,840

620,892,885
620,892,885

322,946
322,946

(251,580)
(251,580)

78,640,769
4,378,290
4,378,290
83,019,059

725,419,484
(4,378,290)
82,420,302
78,042,012
803,461,496

(6,772,407)
(386,550)
(386,550)
(7,158,957)

246,400
246,400
246,400

2,348,496,937
82,420,302
(140,150)
82,280,152
2,430,777,089

751,861
(364,891)
(364,891)
386,970

2,349,248,798
82,055,411
(140,150)
81,915,261
2,431,164,059

ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริษัทย่อย

รวมส่วนของ
เจ้าของ
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนที่
ออกจาหน่าย
และชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

สารองส่วนทุน
จาก
การจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑ์

จัดสรรแล้ว –
สารองจ่าย
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

930,244,840 620,892,885
930,244,840 620,892,885

322,946
322,946

78,640,769 877,235,865
- (140,832,838)
(3,460,399)
- (144,293,237)
- (34,883,467)
78,640,769 698,059,161

930,244,840 620,892,885
930,244,840 620,892,885

322,946
322,946

78,640,769
4,378,290
4,378,290
83,019,059

698,059,161
(4,378,290)
87,565,810
83,187,520
781,246,681

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของ
กาไรจากเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่กาหนดให้วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รวม
ส่วนของเจ้าของ
-

2,507,337,305
(140,832,838)
(3,460,399)
(144,293,237)
(34,883,467)
2,328,160,601

246,400
246,400
246,400

2,328,160,601
87,565,810
246,400
87,812,210
2,415,972,811

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.

ข้อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้อมูลบริษทั ฯ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจากัด ตามกฎหมายไทย
และมีภูมิลาเนาในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งถือ
หุ้นบริษัทฯในอัตราร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกและชาระแล้วของบริษัทฯ บริษัทฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนและสานักงา
pนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น 18 และ 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
บริษัทฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังนี้
1. การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. การค้าหลักทรัพย์
3. การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
4. การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
6. การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
7. การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
8. การจัดการกองทุนรวม
9. การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีสาขาทั้งสิ้นจานวน 25 สาขา และ 28 สาขา ตามลาดับ
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2.

2. เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จ ัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 และการแสดงรายการในงบการเงินนี้ได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของประกาศสานักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 6/2562 เรื่อง แบบงบการเงินส าหรับบริษัท
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟ
เอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ลักษณะธุรกิจ
ที่ปรึกษาการลงทุน

จัดตัง้ ขึ้น
ในประเทศ
ไทย

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
96.25
96.25

(ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วน
ได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่ง ผล
กระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
(ค) บริษัทฯนางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอานาจในการ
ควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
(ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
(จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี้แล้ว
(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้
เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของเจ้าของ
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน กาไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยรายเดือน ทั้งนี้ ผลต่างจากการแปลงค่ารับรู้ ในรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของ
เจ้าของในงบแสดงฐานะการเงิน
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2.3 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัทฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการ
บัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการสาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่อ งมือ ทางการเงิน ประกอบด้ว ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและ
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน ด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ ส่งผลให้นโยบาย
การบัญชีของกลุ่มบริษัทฯเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
กลุ่มบริษัทฯจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่ม
บริษัทฯในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสั ญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้น โดยจัดประเภทเป็น :
-

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันที่กาหนด

-

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสอง
ข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสั ญญาและเพื่อขาย
สินทรัพย์ทางการเงิน และข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ง
เป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด

-

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจ
ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดไม่ได้เป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงิน
ต้นในวันที่กาหนด

สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุ นทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทฯจัด
ประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ยกเว้นบางรายการที่เลือกจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ
ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯสอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตาม
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันนั้น และสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อสินทรัพย์ทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า ดังนี้
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-

ยกเลิกการจัดประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนที่ถือจนครบกาหนดและเงินลงทุนทั่วไป

-

จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนดเดิมทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

-

จัดประเภทเงินลงทุนทั่วไปทั้งหมดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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-

จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน ยกเว้น บางรายการที่กลุ่มบริษัทฯเลือกจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ

-

สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่เลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กาไร
และขาดทุนที่เกิดขึ้นในภายหลังทั้งหมดจะถูกแสดงในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น เงินปันผลที่รับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงิน
-

การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯทั้งหมดไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง หนี้สินทาง
การเงินส่วนใหญ่ยังคงถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ยกเว้น เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ (ด้านขาดทุน) ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ข้อกาหนดเรื่องการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน เป็นไป
ตามโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss model) และส่วนเพิ่มจากการ
บริหารจัดการเนื่องจากโมเดลไม่รองรับ (Management Overlay) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ นี้
กาหนดให้กลุ่มบริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภท
ตราสารหนี้ทุกรายการที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน กลุ่มบริษัทฯพิจารณาใช้
วิธีการทั่วไป (General Approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานและสินทรัพย์อื่นบางรายการ โดย
ค่าเผื่อดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน
ข้างหน้า เว้นแต่กรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
หรือกรณีสินทรัพย์มีการด้อยค่า ค่าเผื่อดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่า จะเกิดขึ้ นตลอดอายุ ของเครื่ อ งมือ ทางการเงิ น และกลุ่มบริษั ทฯพิจ ารณาใช้ว ิธี การอย่า งง่ า ย
(Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับ
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการกองทุนและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกันและ
สินทรัพย์อื่นบางรายการ การด้อยค่าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ทาให้รับรู้ผล ขาดทุน
ด้านเครดิตเร็วขึ้นกว่าแนวทางเดิม
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การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เป็นผลมาจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่องมือทางการเงินต้องถือปฏิบัติย้อนหลัง ยกเว้นในส่วนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ให้ทางเลือก
ซึ่งกลุ่มบริษัทฯถือปฏิบัติ ดังนี้
-

ไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ โดยปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมที่เกิด
จากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินนี้เป็นครั้งแรกเป็นรายการ
ปรับปรุงกับกาไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

-

จัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจและการบริหารสินทรัพย์
ของกลุ่มบริษัทฯตามพื้นฐานข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินครั้งแรก

ทั้ง นี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 3.3
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการของ
การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผู้เช่ารับรู้
สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรกโดย
การปรับปรุงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง
งบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3
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แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับกิจการทีใ่ ห้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ทีส่ ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า และ
ภัยแล้ง และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตาม
แนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย
กลุ่มบริษัทฯไม่ได้ใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพือ่ รองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
สถานการณ์ดังกล่าว
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับ
ใช้ส าหรับการจัดทางบการเงิน ของบริษัทฯที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริษัทฯไม่ได้ใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯพิจารณาว่ามาตรฐานดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
ของกลุ่มบริษัทฯในปีที่เริ่มนามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
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3.3 ผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 กลุ่มบริษัทฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างปีปัจจุบัน โดย
กลุ่มบริษัทฯได้เลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว โดยบันทึกปรับกาไร
สะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นปี 2563 เนื่องจากการนา
มาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการรายงาน
31 ธันวาคม 2562 ทางการเงินฉบับที่ 16
1 มกราคม 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์อื่น
หนีส้ นิ
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

056

188,019

238,069
(159)

238,069
187,860

-

22,690
215,219

22,690
215,219
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3.3.1 เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทาง
การเงินตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภทรายการและ
การวัดมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจาก
ธุรกิจจัดการลงทุน
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ นิ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
2563
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า
หนี้สินอนุพันธ์
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไร
ผ่านกาไรหรือ ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ราคาทุน
ขาดทุน
อื่น
ตัดจาหน่าย
รวม

102
142
2,559

4

-

102
142
2,555

102
142
2,559

3

-

-

3

3

782
1
132
3,721

779
783

3
3

1
132
2,935

782
1
132
3,721

50
663
941

6

-

50
663
935

50
663
941

19
1
189
1,863

19
25

-

1
189
1,838

19
1
189
1,863
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
2563
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจาก
ธุรกิจจัดการลงทุน
เงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ นิ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม
2563
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขาย
ล่วงหน้า
หนี้สินอนุพันธ์
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ นิ ทางการเงิน

058

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือ ผ่านกาไรขาดทุน
ราคาทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจาหน่าย
รวม

77
142
2,559

4

-

77
142
2,555

77
142
2,559

3

-

-

3

3

782
1
137
3,701

779
783

3
3

1
137
2,915

782
1
137
3,701

50
663
941

6

-

50
663
935

50
663
941

19
1
187
1,861

19
25

-

1
187
1,836

19
1
187
1,861
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3.3.2 สัญญาเช่า
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชาระตาม
สัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ใน
อัตราร้อยละ 2.70 ถึง ร้อยละ 4.51 ต่อปี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

298

หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า

(14)

บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสญ
ั ญาเช่า

77

หัก: สัญญาที่พจิ ารณาเป็นสัญญาบริการ

(50)

หัก: สัญญาเช่าที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้

(74)

หัก: ดอกเบีย้ จ่ายรอตัดบัญชี

(22)

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รั้งแรก

215
-

หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

215

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารและอุปกรณ์สานักงาน

208

ยานพาหนะ

30

รวมสิทธิการใช้สนิ ทรัพย์

238
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ก)

รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้ ณ วันที่ที่เกิด
รายการ

ข)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เป็นรายได้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็จของงาน โดยกลุ่มบริษัทฯวัด
ความสาเร็จของงานที่ทาเสร็จจากอัตราส่วนของบริการที่ให้จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่
ต้องให้บริการ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รายได้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้

ค)

รายได้ดอกเบี้ย

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
กลุ่มบริษัทฯคานวณรายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์
ทางการเงิน เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต กลุ่มบริษัทฯคานวณ
รายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นหักด้วยค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวไม่ด้อยค่าด้านเครดิตแล้ว กลุ่มบริษัทฯจะคานวณรายได้ดอกเบี้ยบนมูลค่าตามบัญชีดังเดิม

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เว้นแต่มีความไม่แน่นอน
ในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทฯจึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง
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กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
(1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ากว่ามูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผ่อนชาระรายที่มีงวดการชาระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่
สามเดือนขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผ่อนชาระรายที่มีงวดการชาระเงินเกินกว่าสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและ มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะได้รับชาระหนี้ทั้งหมด
(4) ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหา
(5) ลูกหนี้อื่นที่ค้างชาระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”)
ง)

กาไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

เงินปันผล
เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีวันครบกาหนด ไม่เกิน
3 เดือนนับจากวันที่ได้มา เงินลงทุนระยะสั้น รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบกาหนดภายใน
3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
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4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสด การซื้อขายหลักทรัพย์ ใน
ระบบเครดิตบาลานซ์และการซื้อขายตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อการควบคุมภายในของบริษัทฯ
และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานบริษัทฯได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะ
แสดงเฉพาะที่เป็นของบริษัทฯเท่านั้น

4.5 ลูกหนี้/เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้/เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้สานักหักบัญชีที่เกิดจาก
การชาระราคาซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงเงินที่ได้นาไปวางเป็นประกันกับสานักหัก
บัญชีในการทาธุรกรรมอนุพันธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการชาระ
ราคาซื้อขายหลักทรัพย์ ในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ

4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และลูกหนี้ธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบวกดอกเบี้ยค้างรับและหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์โดยใช้
หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินว าง
ประกัน อันได้แก่ เงินที่นาไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้ธุรกิจอื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วย
เงินสดที่ไม่สามารถชาระเงินได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างดาเนินคดี ประนอมหนี้หรือ
ผ่อนชาระ เป็นต้น

4.7 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯให้บริการในฐา นะเป็นตัวแทนและเข้าเป็น
คู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นาไปให้ยืมต่อเป็น “เจ้าหนี้ธุรกรรมการยืมและ
ให้ยืมหลักทรั พย์” และบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งนาไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้
ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์โดยค านวณจากราคาเสนอขายล่าสุดของวันทาการ สุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในส่วนของกาไรหรือขาดทุน นอกจากนี้
บริษัทฯ บันทึกเงินสดที่น าไปวางเป็นหลักประกันในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ” และเงินสดรับจาก
คู่สัญญาบันทึกในบัญชี “เจ้าหนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกัน” ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์บันทึก
ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาการยืม
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4.8 เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทา
รายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม สาหรับรายได้ค่าบริการค้างรับที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญกลุ่มบริษัท
ฯจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้
รายได้

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
กลุ่มบริษัทฯจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่ม
บริษัทฯในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสั ญญาของสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้น โดยจัดประเภทเป็น:
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงิน
ต้นในวันที่กาหนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทา
รายการ (Trade date) และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อ
ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์
ทางการเงิน และข้อกาหนดตามสั ญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่าย
ชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรหรือขาดทุนที่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจนกว่าจะจาหน่าย ซึ่งจะรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายตราสารดังกล่าวเป็นกาไร
หรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุน ส่วนกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น และดอกเบี้ยรับซึ่งคานวณด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะถูกรับรู้ในงบกาไรขาดทุน
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- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจที่
ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อกาหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
ทาให้เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่
กาหนด สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรหรือขาดทุ นที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม และกาไรหรือ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายจะถูกรับรู้เป็นกาไรขาดทุนและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
กลุ่มบริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนและจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่มิได้ถือไว้เพื่อค้าแต่ถือเพื่อ วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่นโดยไม่สามารถ
เปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ การจัดประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร กาไรหรือขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนนี้จะรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และจะไม่มีการโอนไปรับรู้เป็นกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนในภายหลังเมื่อจาหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว โดย
จะถูกโอนไปกาไรสะสมแทน เงินปันผลจากเงินลงทุนดังกล่าวรับรู้ในงบกาไรขาดทุน เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวจะ
แสดงอย่างชัดเจนว่าเป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
กลุ่มบริษัทฯจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าหนี้ สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย หนี้สินทางการเงิน
ดังกล่าวรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ยกเว้น
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ (ด้านขาดทุน) ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน
การหักกลบ
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อกลุ่มบริษัทฯมีสิทธิ
ตามกฎหมายในการหักกลบจานวนดังกล่าว และตั้งใจที่จะชาระด้วยเกณฑ์สุทธิ หรือรับรู้สินทรัพย์และชาระ
หนี้สินพร้อมกัน

064
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การตัดรายการเครื่องมือทางการเงินออกจากบัญชี
กลุ่มบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจาก
สินทรัพย์ทางการเงินหมดลง หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ
เป็นเจ้าของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ ให้กิจการอื่น กลุ่มบริษัทฯรับรู้ส่วนได้เสียในสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับจานวนเงินที่อาจต้องจ่าย หากกลุ่มบริษัทฯยังคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเงินที่โอน กลุ่มบริษัทฯจะยังคงรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่
ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกาหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ ไขข้อกาหนดของ
หนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระส าคัญจะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผล
แตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
การตัดจาหน่ายหนี้สูญ
การตัดจาหน่ายหนี้เป็นสูญกระทาในปีที่กลุ่มบริษัทฯพิจารณาว่าจะเรียกเก็บหนี้รายนั้นไม่ได้ โดยทั่วไปเมื่อกลุ่ม
บริษัทฯพิจารณาว่าคู่สัญญาไม่มีสินทรัพย์หรือแหล่งของรายได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่าย
ชาระหนี้ ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดสูญออกจากบัญชี กลุ่มบริษัทฯยังคงดาเนินการบังคับคดี เพื่อให้
เป็นไปตามขั้นตอนของกลุ่มบริษัทฯในการเรียกคืนเงินที่ค้างชาระ

4.9 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
(ก) ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
บริษัทฯรับรู้ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมเป็นหนี้สินอนุพันธ์ ณ วันเริ่มแรกและจะรับรู้
ก าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของใบส าคัญแสดงสิทธิในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน มูลค่ายุติธรรมคานวณโดยใช้ราคาเสนอขายสุดท้ายของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทาการสุดท้าย
(ข) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทฯบันทึกภาระจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นรายการนอกงบการเงินและจะรับรู้กาไรขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาดังกล่าวในส่วนของกาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ในความต้องการของตลาดคานวณโดยใช้ราคาที่ใช้ชาระราคาของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้านั้นของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ณ สิ้นวันทา
การสุดท้าย
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(ค) สัญญาออปชั่น
สัญญาออปชั่นบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุนมูลค่ายุติธรรมของสัญญาออปชั่นที่อยู่ในความต้องการของตลาดคานวณโดยใช้ราคาที่ใช้ชาระ
ราคาของสัญญาออปชั่นนั้นของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ณ
สิ้นวันทาการสุดท้าย
(ง) สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกด้วยมูลค่ายุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

4.10 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสาร
หนี้ อันได้แก่ รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงิน
สด เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น เงินลงทุนในตราสารหนี้และสินทรัพย์อื่นบางรายการ ซึ่งวัดมูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย หรือด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามวิธีการทั่วไป ( General
Approach) โดยกลุ่มบริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
นับตั้งแต่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแต่ไม่ด้อยค่าด้านเครดิต หรือเมื่อมีการด้อยค่า อย่างไรก็ตามหากความเสี่ยง
ด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่ม
บริษัทฯจะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิ ต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
จ านวนเงินของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตจากที่เคยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของ
เครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
การวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการคานวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิด
สัญญา ร้อยละของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาและยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิด
สัญญา การประเมินคานวณความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญาและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญาขึ้นอยู่กับข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ ในปัจจุบันและบวกกับการ
คาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตที่สนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล สาหรับยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิด
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัทฯจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตอย่าง
สม่าเสมอ
066
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สาหรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามวิธีการทั่ วไปนั้น
พิจารณาจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ ในอดีตของกลุ่มบริษัทฯปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพาะ
ของลูกหนี้และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินให้
กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเมื่อมีการด้อยค่าด้าน
เครดิตนั้น กลุ่มบริษัทฯพิจารณาจากสถานะคงค้างของลูกหนี้และการดารงมูลค่าหลักประกันตามข้อกาหนดใน
สัญญาเป็นหลัก
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะทาการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทาง
การเงินประเภทตราสารหนี้อื่นและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรกหรือไม่ โดยพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตภายในและภายนอกของคู่สัญญาและสถานะ
คงค้างของการจ่ายชาระเป็นสาคัญ
ในการประเมินว่าความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ จะ
พิจารณาเป็นรายสัญญาหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย์ สาหรับการประเมินการด้อยค่าแบบกลุ่มสินทรัพย์ กลุ่ม
บริษัทฯจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทสินทรัพ ย์
สถานการณ์ค้างชาระ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่า มีการด้อยค่า ด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ห นึ่งหรือ หลาย
เหตุการณ์ที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา มีข้อบ่งชี้ว่าคู่สัญญา
กาลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสาคัญหรือมีการฝ่าฝืนข้อกาหนดตามสัญญารวมถึงการค้างชาระ
สาหรับสินทรัพย์รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ และสินทรัพย์อื่นบางรายการ กลุ่มบริษัทฯพิจารณาใช้
วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายุ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในงบกาไร
ขาดทุน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการ
เรียกชาระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค ้าประกันและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่
เพียงพอ และ/หรือมีโอกาสที่จะได้รับชาระคืนไม่ครบ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้ง
ส ารองตามหลักเกณฑ์ท ี่ก าหนดโดยส านั กงานคณะกรรมการก ากับ หลั กทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์
(“ก.ล.ต”) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ก)

ข)

ค)

มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง
1)

มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการชาระหนี้ และกลุ่มบริษัท ฯได้
ดาเนินการจาหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว

2)

มูลหนี้ที่กลุ่มบริษัทฯได้ทาสัญญาปลดหนี้ให้

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้
1)

ลูกหนี้ทั่วไป ลูกหนี้สถาบันการเงินที่มีปัญหาและลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ากว่ามูลหนี้

2)

ลูกหนี้ผ่อนชาระรายที่มีงวดการชาระเงินไม่เกินสามเดือน ซึ่งค้างชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่
สามเดือนขึ้นไป

3)

ลูกหนี้ผ่อนชาระรายที่มีงวดการชาระเงินเกินกว่าสามเดือน เว้นแต่มีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทฯจะได้รับชาระหนี้ทั้งหมด

มูลหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะ
ตาม ข)

โดยกลุ่มบริษัทฯตัดจาหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการและตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม
จ านวนของมูลหนี้จัดชั้นสงสัย ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต”)

4.11 เงินลงทุน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
(ก) เงินลงทุนในหลัก ทรัพย์เพื่อค้า แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ยุติธรรมของ
หลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(ข) เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากประจาที่มีกาหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือนนับ
จากวันที่ได้มา หรือเงินฝากประจาที่มีวันครบกาหนดภายใน 3 เดือน แต่มีความตั้งใจจะถือต่อไปในรูป
แบบเดิมหรือมีข้อกาหนดในการเบิกใช้
(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการ
สุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนที่ค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
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ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลค่าของเงิน
ลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
บริษัทฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนตามเกณฑ์วันที่เกิดรายการ (Trade date) และเมื่อมีการจาหน่ายเงิน
ลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนของเงินลงทุนจะบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของกาไรหรือขาดทุน บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุนของเงินลงทุน

4.12 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานตามโครงการสวัสดิการรับรู้เริ่มแรกด้วยจานวนเงินที่บริษัทฯมอบให้แก่พนักงาน เงินให้
กู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลตอบแทนที่ได้รับจะรับรู้
ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาที่ให้กู้ยืม

4.13 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(ก) งบการเงินรวม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

4.14 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
อุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
อุปกรณ์สานักงาน

5 ปี

เครื่องตกแต่งและติดตั้ง

5 ปี

ยานพาหนะ

5 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

14 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
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บริษัทฯตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้ รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้
ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.15 สัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทฯใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทฯบันทึกสินทรัพย์สิ ทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตาม
สัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย
จานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่าย
ชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

2 - 14 ปี

อุปกรณ์สานักงาน

2 ปี

ยานพาหนะ

2 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของสินทรัพย์
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หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสญ
ั ญา
เช่า จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปร
ที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ
ของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทฯจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้น อยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทฯคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของ
สัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาระ
หนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอน
ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่ มูลค่าใดจะต่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินตามสัญญาระยะยาวส่วนดอกเบี้ยจ่าย
จะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตาม
สัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาเนินงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของกาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
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4.16 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและค่าตัดจาหน่าย
บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์
ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทฯตัดจาหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิด
การด้อยค่า บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธี การตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดของบริษัทฯคานวณจากราคาทุนของ
สินทรัพย์ โดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปนี้
ค่าสมาชิกตลาดอนุพันธ์
ค่าซื้อส่วนงานนายหน้าลูกค้ารายย่อย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิในการใช้ระบบ

10 ปี
2 ปี
5 - 15 ปี
5 ปี

ไม่มีการคิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาและค่าสมาชิกตลาด

4.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของอุปกรณ์ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ของกลุ่มบริษัทฯ หรือสินทรัพย์สิทธิการใช้หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุ นในการขายของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
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4.18 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ในจานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์
จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุ่มบริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะไม่มีกาไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

4.19 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลามาต่อมาเงินกู้ยืม
จากสถาบันการเงินวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่ง
ตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่าที่จ่ายคืนเพื่อชาระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

4.20 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุร กิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดสุ ทธิเจ้าหนี้ลูกค้าที่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจากการขายชอร์ต และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่
บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นการประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) | รายงานประจาปี 2563

073

4.21 ผลประโยชน์พนักงาน
(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
(ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่กลุ่มบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เงินที่กลุ่มบริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่
เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
กลุ่มบริษัทฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
กลุ่มบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
กลุ่มบริษัทฯคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิ ดลดแต่
ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทาการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ก าไรหรือ ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ซึ่ง ค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน ภั ย
(Actuarial gains and losses) สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันที
ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.22 ตราสารหนี้ที่ออก
ตราสารหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลาต่อมาตราสารหนี้ที่ออกวัด
มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริง ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูล
ค่าที่จ่ายคืนเพื่อชาระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม

4.23 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้ประมาณการหนี้สินเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่กลุ่มบริษัทฯจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้อง
ภาระผูกพันดังกล่าว และกลุ่มบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.24 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่มบริษัทฯหรือ
ถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่ม
บริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของกลุ่มบริษัทฯที่มีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯตลอดทั้ง
สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ าวและกิจการที่บุคคลดังกล่าวมีอานาจควบคุมหรือมีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระสาคัญไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4.25 เงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในการดาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
กาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

4.26 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพ ย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด)
ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหา
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ เทคนิคการประเมิน
มูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจา

5.

การใช้ดลุ ยพินจิ และประมาณการทางบัญชีทสี่ าคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดังนี้

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่ากลุ่มบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้
ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ ได้ในสภาวะปัจจุบัน

5.2 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตส าหรับสินทรัพย์ทาง
การเงิน การค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษัทฯขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการ
ประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต การพัฒนาแบบจ าลอง ความเสี่ยงในการเรียกช าระมูลค่า
หลักประกัน การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายกลุ่ มและรายตัว ความน่าจะเป็นของการได้รับชาระหนี้ รวมถึง
การเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจาลอง อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณ
การและ ข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจานวนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ดังนั้น การปรับปรุงค่า
เผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจมีขึ้นได้ในอนาคต
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5.3 อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องทาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์
นั้น

5.4 การกาหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
ในการกาหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทฯมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคานึงถึง
ข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสาหรับกลุ่มบริษัทฯในการ
ใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

5.5 การกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
กลุ่มบริษัทฯไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลย
พินิจในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดย
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทฯจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จาเป็นเพื่อให้ ได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมี
ระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

5.6 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง
ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดนั้น ๆ
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5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษี
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้ประโยชน์
จากแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทฯควรรับรู้
จานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิด
ในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.8 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ง
ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรา
มรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็นต้น

5.9 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดั งกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ใน
แบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพ
คล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้ การ
เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

5.10 คดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริษัทฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีที่ฝ่ายบริหารมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกลุ่ม
บริษัทฯจะไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินในส่วนนั้น
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินสด เงินฝากระยะสั้น, ตั๋วเงินระยะสั้นและ
เงินทุนระยะสัน้ ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
นับจากวันที่ได้มา
หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯเพื่อลูกค้า
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,743,884
(1,522,278)
(38)
221,568

682,965
(581,452)
101,513

1,725,855
(1,522,278)
(38)
203,539

658,048
(581,452)
76,596

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2563

7.

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563

2562

รายการที่มิใช่เงินสด:
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ ไม่มตี ัวตนโดย
ยังมิได้ชาระเงิน

12,476

105

12,476

105

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และ
หนี้สินตามสัญญาเช่า

126,691

-

125,477

-

ลูกหนีส้ านักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์

ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ ในประเทศ
หัก: ลูกหนี้สานักหักบัญชีในนามบริษัทฯเพื่อลูกค้า
หัก: ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศในนามบริษัทฯเพื่อลูกค้า
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
523,969
265,028
278,096
212,009
5,311
1,047
(311,480)
(134,912)
(213,481)
(200,944)
282,415
142,228

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) | รายงานประจาปี 2563

079

8.

ลูกหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซอื้ หลักทรัพย์ด้วยเงินสด
เงินให้กู้ยืมเพื่อซือ้ หลักทรัพย์
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน
ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนีธ้ รุ กิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
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2,374,751
1,161,614
94,933
50,815
10,738
3,692,851
4,466
(8,148)
3,689,169

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

71,307
6,003
(7,003)
70,307
3,759,476

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

8.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจาแนกตามการจัดชั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯได้จาแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
ดอกเบี้ยค้างรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9/ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และ
ยอดที่ใช้ในการตั้ง
สัญญาซื้อขาย
ค่าเผื่อผลขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุน
ล่วงหน้าและ
ด้านเครดิตที่คาดว่า ด้านเครดิตที่คาดว่า
ดอกเบี้ยค้างรับ
จะเกิดขึ้น
จะเกิดขึ้น
ลูกหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนีธ้ รุ กิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ที่ไม่มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต
ลูกหนี้ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต
ลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมลูกหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

3,686,579

3,686,579

-

10,738
3,697,317

10,738
3,697,317

(8,148)
(8,148)

71,307

71,307

(1,000)

6,003
77,310
3,774,627

6,003
77,310
3,774,627

(6,003)
(7,003)
(15,151)

(หน่วย: พันบาท)

มูลหนี้จัดชั้นปกติ
มูลหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
มูลหนี้สุทธิหลังหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
จานวนมูลหนี้
สูญที่ตงั้ ไว้
สูญ
2,557,511
2,557,511
1,007
1,007
5,911
(5,911)
2,564,429
(5,911)
2,558,518
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9.

สินทรัพย์และหนีส้ นิ อนุพนั ธ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
หนี้สิน
จานวนเงินตาม
จานวนเงินตาม
มูลค่ายุติธรรม
สัญญา
มูลค่ายุติธรรม
สัญญา

ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ค้า
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
สัญญาฟิวเจอร์ส(1)
สัญญาออปชั่น
รวม
(1)

686
686

640,661
10,655
651,316

22,966
418
23,384

4,032,458
239,150
12,235
4,283,843

สัญญาฟิวเจอร์สมีการชาระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของ

สัญญาฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นปี บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ - สัญญาฟิวเจอร์ส มีจานวน 32 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลาดับ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา
ตราสารอนุพนั ธ์เพือ่ ค้า
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
สัญญาฟิวเจอร์ส(1)
รวม
(1)

-

19,371
19,371

1,450,585
695,144
2,145,729

สัญญาฟิวเจอร์สมีการชาระราคาแบบส่วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ายุติธรรมของ

สัญญาฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันสิ้นปี บันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562: มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ - สัญญาฟิวเจอร์ส มีจานวน 17 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลาดับ

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีการชาระราคาแบบส่วนต่างเป็นเงินสดระหว่างราคาปิดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ
วันซื้อขายสุดท้ายกับราคาใช้สิทธิ
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10. เงินลงทุน
10.1 มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่ายุตธิ รรม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม/
มูลค่ายุติธรรม/
ราคาทุนตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
หลักทรัพย์เพือ่ ค้า
ตราสารทุนทีอ่ ยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศตามมูลค่ายุติธรรม
รวม
เงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวม
ราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินฝากประจา
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพือ่ ลูกค้า
รวม
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
เงินฝากประจา
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพือ่ ลูกค้า
รวม
ราคาทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
เงินลงทุน

704,428
704,428

778,641
778,641

3,190
3,190

-

2,101,295
1,478,177
(3,579,472)
-

-

-

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

707,618

20,190
(17,308)
2,882
781,523
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10.2 เงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้แยกตามอายุคงเหลือของสัญญา
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
ไม่มีกาหนด
เงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่าตามราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินฝากประจา
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพือ่ ลูกค้า
รวม

2,101,295
1,478,177
(3,579,472)
-

-

-

รวม
2,101,295
1,478,177
(3,579,472)
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
ไม่มีกาหนด
รวม
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
เงินฝากประจา
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพือ่ ลูกค้า
รวม

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

-

-

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

10.3 เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หน่วย: พันบาท)

เงินลงทุน
อุตสาหกรรมหลักทรัพย์
อื่นๆ
รวม
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เหตุผลของการใช้
ทางเลือกในการ
แสดงรายการด้วย
วิธีดังกล่าว
ตั้งใจจะถือยาว
ตั้งใจจะถือยาว

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
กาไรหรือขาดทุน
สะสมที่ถูกโอน
ภายในส่วนของ
มูลค่ายุติธรรม
เงินปันผลรับ
เจ้าของ
2,308
64
882
3,190
64
-
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เหตุผลของการ
โอน

11. เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
11.1 รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

ชื่อบริษัท
บริษทั ร่วม
SBI Royal Securities Plc.

ประเภท
ธุรกิจ

บริษัท
หลักทรัพย์

ประเภท
ประเทศ
หลักทรัพย์
ที่จดทะเบียน ที่ลงทุน สกุลเงิน

กัมพูชา

ตราสารทุน

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2563
2562
(พันหน่วย) (พันหน่วย)

เรียล 63,960,000 63,960,000
กัมพูชา

สัดส่วนเงินลงทุน
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

เงินลงทุนแสดงมูลค่า
ตามวิธีส่วนได้เสีย
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท) (พันบาท)

20.01

121,190

116,411

121,190

116,411

20.01

รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริษัท
บริษทั ย่อย
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษา
การลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

ประเภท
ธุรกิจ

7,700

7,700

7,700

105,462

105,462

รวมเงินลงทุนในบริษทั ร่วม

105,462

105,462

รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม

113,162

113,162

บริษัท
หลักทรัพย์

ไทย

กัมพูชา

ตราสารทุน

สกุลเงิน

ตราสารทุน

บาท

8,000

8,000

สัดส่วนเงินลงทุน
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

7,700

รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม
SBI Royal Securities Plc.

ที่ปรึกษา
การลงทุน

ประเภท
ประเทศ
หลักทรัพย์
ที่จดทะเบียน ที่ลงทุน

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2563
2562
(พันหน่วย) (พันหน่วย)

เรียล 63,960,000 63,960,000
กัมพูชา

96.25

20.01

96.25

เงินลงทุนแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุน
31
31
ธันวาคม
ธันวาคม
2563
2562
(พันบาท) (พันบาท)

20.01
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11.2 ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จาก ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน)
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนใน
และการร่วมค้า
บริษัทร่วมและการร่วมค้า
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
ชื่อบริษัท
บริษทั ร่วม
SBI Royal Securities Plc.
รวม

2563
5,263
5,263

2562
4,044
4,044

2563
(483)
(483)

2562
6,694
6,694

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินปันผลที่บริษัทฯรับใน
ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2563

2562
-

-

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลกาไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม
ในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสียโดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่มีการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วม อย่างไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบการเงินสาหรับปี 2562 ของบริษัทร่วม
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้ว ซึ่งไม่มีผลแตกต่างอย่างเป็นสาระสาคัญกับข้อมูล
ทางการเงินที่จัดทาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึกส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปีดังกล่าว
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11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระสาคัญ
สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
บริษัทร่วม
SBI Royal Securities Plc.
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
433
409
13
12
31
31
(2)
(1)
475
451

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรัพย์สทุ ธิของกิจการที่ลงทุน
ค่าความนิยม
รวมมูลค่าเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษทั ร่วม (ตามวิธีส่วนได้เสีย)

20.01
96
25
121

20.01
91
25
116

121

116

สรุปรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

(หน่วย: ล้านบาท)
บริษัทร่วม
SBI Royal Securities Plc.
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
49
42
26
20
26
20
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12. ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ /ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

38
15,151
15,189

รวม

6,118
6,118

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีรายละเอียด ดังนี้

ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจากการนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาถือปฏิบัติ
การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจากการวัด
มูลค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
อื่นๆ
ยอดปลายปี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อหนี้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สงสัยจะสูญ
สินทรัพย์ทาง
สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี เพิ่มขึ้นอย่างมี สินทรัพย์ทาง
นัยสาคัญของ นัยสาคัญของ การเงินที่มีการ
ความเสี่ยงด้าน
ความเสี่ยง
ด้อยค่า
เครดิต
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต
6,118

(หน่วย: พันบาท)

รวม

6,118

-

-

6,118

(6,118)

-

1,000
1,000

-

8,033
14,151

-

8,033
1,000
15,151

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดต้นปี
หัก: หนี้สญ
ู
หัก: โอนกลับหนีส้ งสัยจะสูญ
ยอดปลายปี
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75,318
(69,151)
(49)
6,118

13. อุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
อุปกรณ์
สานักงาน
ราคาทุน
1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง ส่วนปรับปรุง
อุปกรณ์
และติดตั้ง
อาคารเช่า ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง

275,046
9,091
(3,523)
5,519
286,133
12,555
(12,549)
3,349
289,488

182,408
2,669
(10,084)
2,058
177,051
7,572
(18,174)
(4,904)
161,545

218,322
18,692

รวม

30,156
8,853
39,009

10,885
10,885
10,885

208
9,085
(7,577)
1,716
7,967
(7,298)
2,385

468,547
20,845
(13,607)
475,785
58,250
(30,723)
503,312

165,973
5,674

-

10,147
738

-

394,442
25,104

(3,401)
233,613
18,861

(10,084)
161,563
5,715

236

10,885
-

-

(13,485)
406,061
24,812

(12,549)
239,925

(14,581)
152,697

236

10,885

-

(27,130)
403,743

31 ธันวาคม 2562

52,520

15,488

-

-

1,716

69,724

31 ธันวาคม 2563
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปีสนิ้ สุดวันที่

49,563

8,848

38,773

-

2,385

99,569

-

31 ธันวาคม 2562

25,104

31 ธันวาคม 2563

24,812

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีอุปกรณ์จานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจานวนเงินประมาณ
341 ล้านบาท และ 352 ล้านบาท ตามลาดับ
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14. สัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทฯท าสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ ในการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญ าระหว่าง
1 - 14 ปี
14.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

อาคาร
ราคาทุน
1 มกราคม 2563 - รายการปรับปรุง
จากการนามาตรฐานใหม่มาถือ
ปฏิบัติครั้งแรก
เพิ่ม
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

090

งบการเงินรวม
อุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ

รวม

207,795
118,204
(8,527)
317,472

1,141
1,141

30,274
7,346
37,620

238,069
126,691
(8,527)
356,233

65,844
(1,120)
64,724

435
435

11,714
11,714

77,993
(1,120)
76,873

252,748

706

25,906

279,360
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(หน่วย: พันบาท)

อาคาร
ราคาทุน
1 มกราคม 2563 - รายการปรับปรุง
จากการนามาตรฐานใหม่มาถือ
ปฏิบัติครั้งแรก
เพิ่ม
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ

รวม

207,795
118,204
(8,527)
317,472

1,141
1,141

30,274
6,132
36,406

238,069
125,477
(8,527)
355,019

65,844
(1,120)
64,724

435
435

11,557
11,557

77,836
(1,120)
76,716

252,748

706

24,849

278,303
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14.2 หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
196,805
195,660
(16,589)
(16,512)
180,216
179,148

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุข้อ 38
ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

14.3 ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสัญญาเช่าทีร่ บั รู้ในงบกาไรขาดทุน

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสัน้
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
78,084
77,927
7,210
7,187
10,414
9,966
95,708
95,080

กลุ่มบริษัทฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 157
ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 156 ล้านบาท)
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15. สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าสมาชิกตลาด
และ
ตลาดอนุพันธ์

ค่าซื้อส่วนงาน
นายหน้าลูกค้า
รายย่อย

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

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

6,384
6,384
6,384

385,999
7,419
(22)
19,162
412,558
2,385
5,612
420,555

5,000
-

6,384
-

5,000
5,000

ราคาทุน
1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ค่าตัดจาหน่ายส่วนตัด
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

-

10,360
15,411
(19,162)
6,609
5,592
(5,612)
6,589

407,743
24,435
(22)
432,156
7,977
440,133

136,020
38,311

-

-

147,404
38,311

6,384
6,384

(22)
174,309
39,768
214,077

-

-

(22)
185,693
39,768
225,461

1,605

-

238,249

-

6,609

246,463

1,605

-

206,478

-

6,589

214,672

สิทธิในการใช้
ระบบ

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปีสนิ้ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

38,311

31 ธันวาคม 2563

39,768

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จานวนหนึ่งซึ่งตัดจาหน่ายหมดแล้วแต่
ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวมีจานวน 109 ล้าน
บาท และ 99 ล้านบาท ตามลาดับ
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16. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และภาษีเงินได้
16.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจากรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม
2563
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเี่ กิดจาก:
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนแบ่งผล (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
เงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
อื่น ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รับรู้รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้:
- รับรู้ในส่วนกาไรหรือขาดทุน
- รับรู้ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

3,401
(3,146)
14,663

1,182
(2,190)
12,899

2,219
(956)
1,764

(10)
529
1,806

12,041
849
9,621
37,429

(1,503)
42,301
6,936
59,625

13,544
(41,452)
2,685
(22,196)

155
31,720
132
34,332

(22,231)
35
(22,196)

32,097
2,235
34,332

รวม
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งบการเงินรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีที่แสดงใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
31 ธันวาคม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563
2562
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(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม
2563
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทเี่ กิดจาก:
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญ
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(กาไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
และตราสารอนุพันธ์
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
อื่น ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รับรู้รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้:
- รับรู้ในส่วนกาไรหรือขาดทุน
- รับรู้ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอตัด
บัญชีที่แสดงในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2563
2562

3,401
14,068

1,182
12,530

2,219
1,538

(10)
1,563

12,041
849
9,618
39,977

(1,503)
42,301
6,936
61,446

13,544
(41,452)
2,682
(21,469)

155
31,720
132
33,560

(21,407)
(62)
(21,469)

32,694
866
33,560

รวม

16.2 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
ภาษีเงินได้นติ ิบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

(94)

-

-

(22,231)

32,097

(21,407)

32,694

(22,231)

32,003

(21,407)

32,694
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างกาไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
(กาไร) ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรา
ภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายทางภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2563

2562

2563

2562

104,287

(170,086)

108,973

(173,527)

20%

20%

20%

20%

(20,857)

34,017

(21,795)

34,705

392

(2,014)

388

(2,011)

(1,766)

-

-

-

(22,231)

32,003

(21,407)

32,694

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยมีรายการผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จานวน 8.8 ล้านบาท ที่บริษัท
ย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกาไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ ได้

096

รายงานประจาปี 2563 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

17. สินทรัพย์อนื่

ดอกเบี้ยค้างรับ
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจา
เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
เงินประกันหลักทรัพย์เพือ่ ความมั่นคง
เงินทดรองจ่าย
เงินวางตามสัญญาเช่าที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
เงินปันผลค้างรับ
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จา่ ยรอรับคืน
อื่น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/
ค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์อื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
9,644
7,385
26,313
28,351
20,980
21,980

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
9,644
7,385
26,070
28,164
20,979
21,980

115,461
5,000
8,143
336
18,640
8,914
213,431

97,339
5,000
10,103
8,242
317
13,465
9,804
201,986

115,461
5,000
8,118
336
705
16,217
8,913
211,443

97,339
5,000
10,103
8,242
317
4,301
10,224
9,803
202,858

(2,856)
210,575

(2,856)
199,130

(2,856)
208,587

(2,856)
200,002
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18. เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

0.95 - 1.85

รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
350,000
350,000

-

-

รวม
350,000
350,000
(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน

1.70

รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
50,000
50,000

-

-

รวม
50,000
50,000

19. เจ้าหนีส้ านักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์

เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
291,002
660,293
12,174
2,280
303,176
662,573

20. เจ้าหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
เจ้าหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนีธ้ รุ กิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า

1,779,866
50,815
87,415
1,918,096

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

10,338
1,928,434

7,044
940,532

21. ตราสารหนีท้ อี่ อก
(หน่วย: พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย/
ส่วนลด ต่อปี
(ร้อยละ)
ตราสารหนีท้ อี่ อก
ตั๋วแลกเงิน (มูลค่าหน้าตั๋ว 280 ล้าน
บาท และไม่มีดอกเบี้ยหน้าตั๋ว)
รวม

3.25

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

278,975
278,975

-

รวม

-

278,975
278,975

22. ประมาณการหนีส้ นิ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
ต้นทุน
เครดิตที่คาดว่าจะ
ในการรือ้ ถอน
เกิดขึ้น
รวม
รวมประมาณการหนี้สิน

30,768

1,814
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23. ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ แสดงได้ดังนี้

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย:
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ทจี่ ่ายในระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
64,493
55,463
62,649
54,835
11,087
1,596
-

9,579
1,478
5,576

10,003
1,550
-

8,538
1,460
5,576

-

-

-

-

(3,862)
73,314

4,483
(12,086)
64,493

(3,862)
70,340

4,326
(12,086)
62,649

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รวมอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน แสดงได้ดังนี้

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
11,087
9,579
10,003
8,538
1,596
1,478
1,550
1,460
5,576
5,576
12,683
16,633
11,553
15,574
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี
ข้างหน้า เป็นจานวนประมาณ 12 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จานวน 11 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
กลุ่มบริษัทฯประมาณ 9 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จานวน 9 ปี)
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้
ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
1.22 - 2.43
1.22 - 2.43
1.2 - 7.0
1.2 - 7.0
0.0 - 33.0
0.0 - 33.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
สารอง
สารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
ยาวของพนักงาน
สมมติฐานเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) สมมติฐาน ลดลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละต่อปี)
(ล้านบาท)
(ร้อยละต่อปี)
(ล้านบาท)
1.0
(4.3)
1.0
4.8
1.0
6.2
1.0
(5.7)
20.0
(8.5)
20.0
10.4
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

102

สารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
สมมติฐานเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละต่อปี)
(ล้านบาท)
1.0
(4.0)
1.0
5.1
20.0
(7.3)

สารอง
ผลประโยชน์ระยะ
สมมติฐาน
ยาวของพนักงาน
ลดลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ร้อยละต่อปี)
(ล้านบาท)
1.0
4.5
1.0
(4.7)
20.0
9.1

สมมติฐานเพิ่มขึ้น
(ร้อยละต่อปี)
1.0
1.0
20.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
สารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
สมมติฐาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลดลง
(ล้านบาท)
(ร้อยละต่อปี)
(4.1)
1.0
5.9
1.0
(8.1)
20.0

สารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ล้านบาท)
4.6
(5.4)
10.0

สมมติฐานเพิ่มขึ้น
(ร้อยละต่อปี)
1.0
1.0
20.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
สารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
สมมติฐาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ลดลง
(ล้านบาท)
(ร้อยละต่อปี)
(3.9)
1.0
4.9
1.0
(7.1)
20.0

สารอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(ล้านบาท)
4.3
(4.5)
8.8
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24. เจ้าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
1,353
1,353
86
86
1,439
1,439

เจ้าหนี้อื่นเป็นเจ้าหนี้จากการรับชาระหนี้จากลูกหนี้ตามสัญญา Loan Management Agency Agreement
แทนธนาคารดังกล่าว

25. หนีส้ นิ อืน่

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่ ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
เงินประกันพนักงาน
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
307,234
158,864
9,573
8,708
11,362
6,045
2,212
2,512
13,871
13,166
344,252
189,295

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
300,124
157,095
9,559
8,198
11,168
5,784
2,212
2,512
13,870
13,166
336,933
186,755

26. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตาม
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้
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27. รายได้คา่ นายหน้า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
1,188,652
795,592
120,644
113,707
5,456
4,856
1,314,752
914,155

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
ค่านายหน้าอื่น
รวม

28. รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ที่ปรึกษาทางการเงิน
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุน
อื่น ๆ
รวม

57,501
17,200
2,326
3,168
38,253
4,339

48,323
9,860
1,224
801
18,016
3,165

57,501
17,200
2,326
3,098
38,253
4,339

48,323
9,860
1,224
801
18,016
3,165

122,787

81,389

122,717

81,389

29. รายได้ดอกเบีย้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
รายได้จากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากในสถาบันการเงิน
รวม
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40,947
43,822
84,769
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55,246
58,023
113,269

40,947
43,687
84,634

55,246
57,759
113,005

30. กาไรและผลตอบแทนจากเครือ่ งมือทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไรจากตราสารอนุพันธ์
เงินปันผลรับ

(21,179)
177,135
12,878
168,834

รวม

76,623
40,392
23,540
140,555

31. ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินฝากลูกค้า
รวม

5,546
7,211
21,964
34,721

1,655
26,513
28,168

5,546
7,187
21,964
34,697

1,655
26,513
28,168

32. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริษัทฯและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษัทฯและพนักงานของแต่ละบริษัทจ่ายสมทบกองทุนดังกล่าวเป็น
รายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุ น สองแห่ง และจะถู ก จ่ า ยให้ ก ับ พนั กงานในกรณีท ี ่ อ อกจากงานตามระเบี ยบว่า ด้ว ยกองทุนของ
บริษัทฯ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็น
ค่าใช้จ่ายจานวนเงิน 22 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 20 ล้านบาท) (2562: ในงบการเงินรวม 12 ล้าน
บาท และในงบการเงินเฉพาะกิจการ 11 ล้านบาท)
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33. กาไรต่อหุน้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
(ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

34. เงินปันผล
เงินปันผล
เงินปันผลประจาปี 2561

อนุมัติโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นเมือ่
วันที่ 25 เมษายน 2562

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)
35

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
0.06

35. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
35.1 ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อ
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
SBI Royal Securities Plc.
บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จากัด
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท ทรู ทัช จากัด
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ความสัมพันธ์
เป็นบริษัทย่อย
เป็นบริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นบริษัทใหญ่ของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
มีกรรมการร่วมกัน
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35.2 รายการธุรกิจที่สาคัญระหว่างปี
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการเหล่านั้น ซึ่ง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
กรรมการและผูบ้ ริหาร
รายได้ค่านายหน้า
บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

2562

2563

2562

-

-

3,600
45,000

95

1

95

323
13,903
529
5,400

159
1,871
-

323
13,903
529
5,400

นโยบายการกาหนดราคา

3,600 อัตราตามสัญญา
44,400 อัตราตามสัญญา

1 ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
159
1,871
-

ตามอัตราที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
อัตราตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
อัตราตามสัญญา

35.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน
ยอดคงค้า งระหว่า งกลุ่มบริษัทฯและบุค คลหรือ กิจ การที่เกี่ยวข้อ งกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน)
ลูกหนีอ้ นื่
บริษัทหลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
บริษัท ฟินันซ่า จากัด (มหาชน)
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
บริษัทหลักทรัพย์ทปี่ รึกษาการลงทุนเอฟเอสเอส
อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการและผู้บริหาร
หนีส้ นิ อืน่
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั ซ่า จากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม

5,355

999

5,355

999

-

1,303

-

705
1,303

4,301
-

153

-

153

-

-

-

5,300

-

-

14

-

14

5,400

-

5,400

-

2562
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35.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสาคัญ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหารสาคัญ ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

205
9
214

172
10
182

186
8
194

162
9
171

36. ภาระผูกพันและหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้
36.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนจานวนเงินประมาณ 16 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2562: 15 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
36.2 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคดีซึ่งบริษัทฯถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจานวนรวมประมาณ 16 ล้านบาท
ซึ่งผลของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าจะไม่ได้รับผลเสียหายอย่างเป็นสาระสาคัญจาก
คดีฟ้องร้องดังกล่าวต่องบการเงิน

37. ส่วนงานดาเนินงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน
และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ ใ นการบริหารงาน กลุ่มบริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุร กิจ ตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
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-

ส่วนงานนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นส่วนงานที่เป็นนายหน้าในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ นายหน้าในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

-

ส่วนงานวาณิชธนกิจ เป็นส่วนงานให้บริการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และ
ธุรกรรมที่ปรึกษาทางการเงิน

-

ส่วนค้าหลักทรัพย์ เป็นส่วนงานที่ดูแลการลงทุน
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กลุ่มบริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานดาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงาน
ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผล การปฏิบัติงาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการ
วัดกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานในงบการเงิน
ข้อมูลจาแนกตามส่วนงานดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ส่วนงานนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
2563
1,432

รายได้จากภายนอก
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ตามส่วนงาน
396
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปีส่วนที่เป็น
ของบริษัทฯ

ส่วนงาน
วานิชธนกิจ

ส่วนค้าหลักทรัพย์

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

2562
1,036

2563
55

2562
47

2563
103

2562
93

2563
(45)

2562
44

2563
1,545

2562
1,220

102

24

22

31

25

(1)

(1)

450

148

85
51
(526)
22

113
42
(473)
32

82

(138)

สินทรัพย์จาแนกตามส่วนงานดาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ของส่วนงาน

ส่วนงานนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า

ส่วนงาน
วาณิชธนกิจ

ส่วนค้า
หลักทรัพย์

รวมส่วนงาน

สินทรัพย์ที่
ไม่ได้ปันส่วน

รวม

31 ธันวาคม 2563

4,042

-

708

4,750

1,197

5,947

31 ธันวาคม 2562

2,801

1

-

2,802

1,475

4,277
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทฯดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ใน
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ตามงบการเงินรวม

38. การบริหารความเสี่ยง
วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่สาคัญของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้สานัก
หักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หนี้สินตราสารอนุพันธ์และตราสารหนี้ที่ออก กลุ่มบริษัทฯ
มีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

38.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ ความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาหรือ มี
คุณภาพด้านเครดิตเสื่อมลงจนไม่สามารถชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามสัญญาได้
กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน ลูกหนี้สานักหัก
บัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ และเงินลงทุนในตราสารหนี้ จานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทฯอาจต้องสูญเสียจาก
ความเสี่ยงด้านเครดิตคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 กาหนดเกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินโดยใช้โมเดล
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งกลุ่มบริษัทฯได้จัดทาและทบทวนโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นแล้วอย่างเหมาะสม โดยกลุ่มบริษัทฯจะสอบทานตัวเลขและข้อมูลที่นามาใช้ในการคานวณเป็นระยะ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยมีการกาหนดอานาจอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า การทบทวนวงเงิน
การวางหลักประกัน การเพิ่มวงเงินทั้งในระดับคณะกรรมการและอานาจรายบุคคลตามระดับของความเสี่ยง
และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาเครดิตควบคุมและติดตามความเสี่ยงด้านเครดิต นอกจากนี้การให้
สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จานวนมากราย
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เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเงินลงทุนในตราสารหนี้
กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตของเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงินและเงินลงทุนในตราสารหนี้ไม่
สูงมากนักเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯมีเงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่
อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้า นเครดิต สาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้กลุ่ม
บริษัทฯเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่ต่า

38.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด คือ ความเสี่ยงที่กระแสเงินสดหรือมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอาจ
เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในตลาด อันเกี่ยวเนื่องมาจากจากอัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน และราคาตราสารทุน กลุ่มบริษัทฯบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ดังนี้
38.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและตราสารหนี้ที่ออก อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สิ นทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบันเนื่องจากมีระยะสั้น ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ม
บริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด
หรือวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรา
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันครบกาหนด
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง
น้อยกว่า
ลูกหนี้ด้อย
ไม่มี
อัตราตลาด
ถาม
1 ปี
1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
ตราสารหนี้ที่ออก
หนี้สินอนุพันธ์

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่

รวม

122
-

-

-

-

-

100
282

222
282

0.05 - 0.75
-

-

1,162
1

95
-

-

-

15
-

2,487
1
-

3,759
1
1

4.75 - 5.25
-

3.43

-

350
-

-

-

-

303

350
303

-

0.95 - 1.85
-

-

51
-

279
-

-

-

1,877
23

1,928
279
23

-

0.30
3.25
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรา
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันครบกาหนด
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า
ลูกหนี้ด้อย ไม่มี
อัตราตลาด
ถาม
1 ปี
1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินอนุพันธ์

112

78

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

142

911
1

6
-

-

-

7
-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

-

-

-
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รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่

102 0.13 - 1.10

-

142

-

-

5.25
-

3.40 - 3.43

50

-

1.70

663

663

-

-

937
19

941
19

-

0.70
-

1,635 2,559
1

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรา
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันครบกาหนด
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง
น้อยกว่า
ลูกหนี้ด้อย ไม่มี
อัตราตลาด
ถาม
1 ปี
1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้ที่ออก
หนี้สินอนุพันธ์

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่

105

-

-

-

-

99

204

0.05 - 0.75

-

-

-

-

-

-

282

282

-

-

1,162
1

95
-

-

-

15
-

4.75 - 5.25
-

3.43

-

350

-

-

-

-

350

-

0.95 - 1.85

-

-

-

-

-

303

303

-

-

-

51
-

279
-

-

-

1,877 1,928
- 279
23
23

-

0.30
3.25
-

2,487 3,759
1
1
1
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรา
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหม่หรือวันครบกาหนด
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม เมื่อทวง น้อยกว่า
ลูกหนี้ด้อย ไม่มี
อัตราตลาด
ถาม
1 ปี
1 - 5 ปี คุณภาพ ดอกเบี้ย
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและ
บริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินอนุพันธ์

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่

58

-

-

-

-

19

77

0.13 - 1.10

-

-

-

-

-

-

142

142

-

-

911
1

6
-

-

-

7
-

1,635
-

2,559
1

5.25
-

3.40 - 3.43

-

50

-

-

-

-

50

-

1.70

-

-

-

-

-

663

663

-

-

-

4
-

-

-

-

937
19

941
19

-

0.70
-

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของบริษัทฯจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอั ต รา
ดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 แสดงได้ดังนี้

เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้น / (ลดลง)

ผลกระทบต่อกาไรก่อนภาษี

(ร้อยละ)
0.25%
(0.25%)

(พันบาท)
2,904
(2,904)

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นคานวณบนสมมติฐานว่าจานวนเงินให้กู้ยืมและตัวแปรอื่นคงที่ตลอด 1 ปี เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ข้อมูล
นี้ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต
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38.2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจากการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ในต่างประเทศและมีรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสาระส าคัญของสินทรัพย์และหนี้สินทาง
การเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน
ดองเวียดนาม
เหรียญฮ่องกง
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพย์ทางการเงิน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
94,684.3
11.0
3.7

106,350.7
2.9
1.5

(หน่วย: ล้านหน่วย)
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
86,777.4 101,236.4
0.0013
0.0013
10.9
2.8
3.8753
3.8732
1.9
1.4
30.0371
30.1540

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
คงเหลือ
38.2.3 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และราคาของตราสาร
อนุพันธ์ซึ่งอาจจะมีผลทาให้มูลค่าเงินลงทุนและมูลค่าหลักประกันของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าลดลงอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้จัดการความเสี่ยงด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านตลาดในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ กาหนดนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย

38.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากที่กลุ่ม
บริษัทฯไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการ
และทันต่อเวลาที่กลุ่มบริษัทฯจะต้องนาไปชาระภาระผูกพันได้เมื่อครบกาหนด
กลุ่มบริษัทฯมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีการติดตามและวางแผนเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดรวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาคงเหลือของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้
เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษัท
หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้ า หนี ้ ส านั ก หั ก บั ญ ชี แ ละบริ ษ ั ท
หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้ที่อกก
หนี้สินอนุพันธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
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เกิน 5 ปี

ไม่มี
กาหนด

ด้อยคุณภาพ

รวม

222

-

-

-

-

-

222

-

282

-

-

-

-

282

95
1

2,487
1
-

-

-

1,162
-

15
-

3,759
1
1

350

-

-

-

-

-

350

-

303

-

-

-

-

303

51
-

1,877
279
23
54

124

2

-

-

1,928
279
23
180
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินอนุพันธ์

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มีกาหนด

ลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ

รวม

102
6
1

142
1,635
-

-

911
-

7
-

102
142
2,559
1

50
4
-

663
937
19

-

-

-

50
663
941
19
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์
ลู กหนี ้ ธุ รกิ จหลั กทรั พ ย์ และสั ญ ญาซื ้ อ ขาย
ล่วงหน้า
สินทรัพย์อนุพันธ์
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้ าหนี ้ ธุ รกิ จหลั กทรั พ ย์ และสั ญ ญาซื ้ อ ขาย
ล่วงหน้า
ตราสารหนี้ที่อกก
หนี้สินอนุพันธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

ไม่มีกาหนด

ลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ

รวม

204
-

282

-

-

-

-

204
282

95
1

2,487
1
-

-

-

1,162
-

15
-

3,759
1
1

350
-

303

-

-

-

-

350
303

51
-

1,877
279
23
54

123

2

-

-

1,928
279
23
179
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินอนุพันธ์

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

ไม่มีกาหนด

ลูกหนี้
ด้อยคุณภาพ

รวม

77
6
1

142
1,635
-

-

911
-

7
-

77
142
2,559
1

50
4
-

663
937
19

-

-

-

50
663
941
19
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39. การวัดมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทฯใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯจะใช้ วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ใน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
39.1 มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ายุตธิ รรม
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สัญญาออปชั่น
เงินลงทุน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดใน
ประเทศ
หนีส้ นิ ทางการเงิน
หนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่ามูลค่ายุตธิ รรม
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
หนี้สินอนุพันธ์
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม

51

51

-

-

51

1

1

-

-

1

704

704

-

-

704

3

-

-

3

3

87

87

-

-

87

23

23

-

-

23
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เงินลงทุน
ตราสารทุน
หนีส้ นิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
หนี้สินอนุพันธ์
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

4

-

-

4

779

-

-

779

6

-

-

6

19

-

-

19

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มบริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้/เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้/เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศคานวณโดยใช้ราคาเสนอซื้ อ
หลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้าย มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดใน
ประเทศคานวณโดยใช้มูลค่าตามบัญชีในปัจจุบันของบริษัทที่ไปลงทุน
(ค) มูลค่ายุติธรรมของใบสาคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศคานวณโดย
ใช้ราคาเสนอขายหลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้าย
(ง) มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาออปชั่นที่อยู่ในความต้องการของตลาดคานวณ
โดยใช้ราคาที่ใช้ชาระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ณ สิ้นวันทาการสุดท้าย
(จ) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืม ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
ตลาดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
(ฉ) เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
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40. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในการบริหารทุนของบริษัทฯคือ การดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง การดารงไว้ซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็น ไป
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี 2564 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 35 ล้านบาท

42. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชีดังต่อไปนี้ใหม่เพื่อให้เป็นตามข้อกาหนดของประกาศ ก.ล.ต. ที่ สธ.6/2562
เรื่อง แบบงบการเงินสาหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 มกราคม 2562

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ย
กาไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
- รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ย
กาไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
- รายได้ดอกเบี้ย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามทีจ่ ัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
55,246
113,269
58,023
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามทีจ่ ัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
55,246
113,005
-

การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรือส่วนของเจ้าของตามที่ได้รายงานไว้

43. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
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