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งบกำรเงิน 
รำยงำนของผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต 
 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน)  

ควำมเหน็ 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  (กลุ่มบริษัทฯ) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้ำของรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำย
เหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด 
(มหำชน) ด้วยเช่นกัน  

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรบัปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัทหลักทรัพย์ 
ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค ควำมรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทฯตำมข้อก ำหนด
จรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินและ
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ ตำมที่ระบุในข้อก ำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบ
บัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

เรือ่งส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ งบกำรเงินโดยรวม
และในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งน้ี ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี  
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ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที ่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบ                 
งบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวม
วิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย ได้ใช้เป็น
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม 

เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 

กำรรบัรูร้ำยไดค้ำ่นำยหนำ้จำกกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์  

รำยได้หลักของกลุ่มบริษัทฯประกอบด้วยรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์จ ำนวน 1,930 ล้ำนบำท ตำมหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อที่ 26 ซึ่งคิดเป็นอัตรำร้อยละ 81 ของรำยได้รวม โดยบริษัทฯคิดค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรพัย์
เป็นอัตรำร้อยละจำกปริมำณกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นแบบต่อรองอย่ำงเสรี และมีโครงสร้ำงอัตรำเป็นแบบขั้นบันได 
เนื่องจำกขนำดและปริมำณของรำยกำรที่เกิดขึ้นและจ ำนวนลูกค้ำมีจ ำนวนมำกและอัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำขึ้นอยู่กับ
หลำยปัจจัย อีกทั้งกำรบันทึกรับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์อำศัยกำรประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศเป็นหลัก ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบว่ำรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ได้รับรู้ด้วยมูล
ค่ำท่ีถูกต้องตำมที่เกิดขึ้นจริง 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบโดยกำรประเมินและสุ ่มตัวอย่ำงทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที ่ เก ี ่ยวข้องกับ                   
กำรบันทึกรับรู้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ กำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ
กำรค ำนวณรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ รวมถึงกำรสุ่มทดสอบอัตรำค่ำนำยหน้ำ กำรค ำนวณและกำรบันทึก
รำยกำรบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสุ่ม
ตรวจสอบรำยกำรปรับปรุงบัญชีที่ส ำคัญที่ท ำผ่ำนใบส ำคัญทั่วไป 
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ค่ำเผือ่ผลขำดทนุดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ของลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรัพยแ์ละสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้  

ณ วันที ่ 31 ธันวำคม 2564 ลูกหนี ้ธ ุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื ้อขำยล่วงหน้ำของบริษัทฯมีจ ำนวนรวม 4,340                    
ล ้ำนบำท คิดเป ็นร ้อยละ 62 ของยอดสินทรัพย์รวมของบริษ ัทฯ ตำมที ่กล ่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                       
ข้อที่ 4.10 และข้อ 8 บริษัทฯรับรู ้ค่ำเผื ่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น (Expected Credit Loss) ของลูกหนี้
ดังกล่ำวตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ซึ่งกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำมีสำระส ำคัญ เนื่องจำกผู้บริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลย
พินิจในกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรเปลี่ยนแปลงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มีนัยส ำคัญและสมมติ ฐำนที่ใช้ในโมเดลที่ค ำนวณค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนดังกล่ำว นอกจำกนี้บริษัทฯยังมีลูกหนี้จ ำนวนมำกรำยและมียอดคงค้ำงเป็นจ ำนวนเงินที่เป็นสำระส ำคัญต่องบ
กำรเงิน ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นที่
เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบควำมเพียงพอของประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดย 

•  ประเมินและสุ่มทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับสถำนะคงค้ำงของลูกหนี้                        
กำรจัดช้ันตำมกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของลูกหนี้ กำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้นและกำรบันทึกบัญชี รวมถึงประเมินและสุ่มทดสอบควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนและโมเดลผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

•        ตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผื ่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน              
โดยกำรสุ่มทดสอบข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น สถำนะคงค้ำงของ
ลูกหนี้ กำรจัดชั้นตำมกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของลูกหนี้ กำรรับช ำระเงินภำยหลังวันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน และกำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น รวมถึงตรวจสอบควำมเพียงพอ
และเหมำะสมของกำรเปิดเผยข้อมูล 
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ขอ้มลูอืน่ 

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีนี ้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำ ไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้ควำมเชื่อมั่นใน
รูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที ่ เก ี ่ยวเนื ่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื ่นนั้น                                       
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏว่ำข้อมูล
อื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่  

เมื ่อข ้ำพเจ้ำได้อ ่ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ ่มบริษัทตำมที ่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว ่ำมีกำรแสดงข้อมูล                              
ที ่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื ่องดังกล่ำวให้ผู ้มีหน้ำที ่ในกำรก ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป 

ควำมรับผดิชอบของผูบ้รหิำรและผูม้หีนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลตอ่งบกำรเงนิ 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงินที่ปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทฯในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง กำร
เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำน
ต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทฯหรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ  
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ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่กำรตรวจสอบงบกำรเงนิ 

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและเสนอรำยงำนของผู้สอบ
บัญชีซึ ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื ่อมั ่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั ่นในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อ
คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริง แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินควำมเส ี ่ยงที ่อำจมีกำรแสดงข ้อมูลที ่ข ัดต่อข้อเท็จจร ิงอ ันเป ็นสำระส  ำคัญในงบกำรเงิน                               
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อคว ำม
เสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิด
จำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิดกำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้น
กำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี ่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้
เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยในของกลุ่มบริษัทฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำร
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท ำ 

• สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกิจกำรที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและสรุปจำก
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็น
เหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่ มบริษัทฯในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ หำก
ข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของ
ข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะ
แสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทฯต้อง
หยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องได้ 
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• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมท่ีควรหรือไม่  
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือของ

กิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทฯเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำก
ข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็น
อิสระและได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำด
ควำมเป็นอิสระ 

จำกเรื่องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินในปีปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำน้ีไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี 
เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะหรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำ
พิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื ่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรก ระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบับนี้ 

 

 

รัตนำ จำละ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734 
 

บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภำพันธ์ 2565 
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บริษทัหลกัทรพัย์ ฟนินัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 
   (หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมำยเหต ุ 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 
สนิทรพัย ์      

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 6,34.3 185,987,239 221,568,415 162,366,660 203,539,871 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษทัหลักทรพัย์ 7 871,998,685 282,415,413 871,998,685 282,415,413 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 8 4,339,919,213 3,759,476,374 4,339,919,213 3,759,476,374 
รำยได้ค่ำธรรมเนยีมและบริกำรค้ำงรับ  3,601,711 11,734,334 3,601,711 11,734,334 
สินทรัพย์อนพุันธ ์ 9 5,748,160 685,760 5,748,160 685,760 
เงินลงทุน 10 714,108,150 707,618,483 714,108,150 707,618,483 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน  6,370,251 642,016 6,370,251 642,016 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบรษิัทร่วม 11 135,121,728 121,190,346 113,162,491 113,162,491 
อุปกรณ ์ 13 98,032,030 99,569,126 98,032,030 99,569,126 
สินทรัพย์สิทธิกำรใช ้ 14.1 249,452,176 279,359,808 248,698,770 278,303,212 
สินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 15 185,427,106 214,672,070 185,427,106 214,672,070 
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตัดบัญช ี 16.1 30,733,145 37,428,967 36,296,609 39,977,427 
สินทรัพย์อื่น 17 220,713,782 210,574,772 217,267,687 208,587,456 
รวมสนิทรพัย ์  7,047,213,376 5,946,935,884 7,002,997,523 5,920,384,033 

หนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ      
หนีส้นิ      
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 18 - 350,000,000 - 350,000,000 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบรษิัทหลักทรัพย์ 19 16,168,633 303,175,543 16,168,633 303,175,543 
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ 

20 3,022,980,957 1,928,433,700 3,022,980,957 1,928,433,700 

หนี้สินอนุพันธ ์ 9 18,566,953 23,383,873 18,566,953 23,383,873 
ตรำสำรหนี้ที่ออก 21 507,544,828 278,975,449 507,544,828 278,975,449 
ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย  36,207,472 - 36,207,472 - 
ประมำณกำรหนี้สิน 22 34,222,603 32,582,413 34,222,603 32,582,413 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำน 23 90,416,459 73,313,868 88,598,129 70,340,228 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 14.2 159,999,001 180,216,447 159,222,310 179,148,243 
หนี้สินอื่น 24 469,535,832 345,690,532 457,004,850 338,371,773 
รวมหนีส้นิ  4,355,642,738 3,515,771,825 4,340,516,735 3,504,411,222 

      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 
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บริษทัหลกัทรพัย์ ฟนินัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ตอ่) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

   (หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมำยเหต ุ 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 
สว่นของเจำ้ของ      
ทุนเรือนหุ้น      
ทุนที่ออกและช ำระแล้ว      
หุ้นสำมัญ 581,403,025 มูลค่ำหุ้นละ 1.60 บำท  930,244,840 930,244,840 930,244,840 930,244,840 

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้  620,892,885 620,892,885 620,892,885 620,892,885 
ส ำรองส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  322,946 322,946 322,946 322,946 
ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้น      
ในบริษัทย่อย  (251,580) (251,580) - - 

ก ำไรสะสม      
จัดสรรแล้ว – ส ำรองตำมกฎหมำย 25 93,024,484 83,019,059 93,024,484 83,019,059 
ยังไม่ได้จัดสรร  1,045,076,763 803,461,496 1,017,747,866 781,246,681 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ      
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิที่เป็น      
เงินตรำต่ำงประเทศ   1,522,204 (7,158,957) - - 

ก ำไรจำกเงินลงทนุที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมลูค่ำยุติธรรม      
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น–สุทธิจำกภำษีเงนิได ้  247,767 246,400 247,767 246,400 

รวมส่วนที่เปน็ของผู้ถือหุ้นบรษิัทฯ  2,691,080,309 2,430,777,089 2,662,480,788 2,415,972,811 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบรษิัทย่อย  490,329 386,970 - - 
รวมสว่นของเจำ้ของ  2,691,570,638 2,431,164,059 2,662,480,788 2,415,972,811 
รวมหนีส้นิและสว่นของเจำ้ของ  7,047,213,376 5,946,935,884 7,002,997,523 5,920,384,033 

 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 
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บริษทัหลกัทรพัย์ ฟนินัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 
งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

   (หน่วย : บำท) 
  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมำยเหต ุ 2564 2563 2564 2563 
ก ำไรหรอืขำดทนุ:      
รำยได ้      
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 26 1,930,020,133 1,314,751,682 1,930,020,133 1,314,751,682 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 27 113,984,892 122,787,047 113,984,892 122,717,047 
รำยได้ดอกเบี้ย 28 130,223,281 84,768,537 130,181,253 84,633,876 
ก ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน 29 165,613,972 168,833,928 165,613,972 168,833,928 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)จำกเงนิลงทุนในบรษิัทร่วม 11.2 3,079,931 5,262,851 - - 
รำยได้อื่น 34.2 53,628,818 50,699,688 57,168,818 54,299,688 
รวมรำยได ้  2,396,551,027 1,747,103,733 2,396,969,068 1,745,236,221 
คำ่ใชจ้ำ่ย      
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชนพ์นักงำน 23,31 1,243,179,009 942,792,913 1,195,788,914 892,851,871 
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย  277,955,575 231,920,233 277,873,575 231,886,233 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 30 47,598,032 34,720,606 47,560,984 34,697,149 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 12,22 3,363,067 10,885,458 3,363,067 10,885,458 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น 34.2 448,458,645 422,497,787 500,610,943 465,942,660 
รวมคำ่ใชจ้ำ่ย  2,020,554,328 1,642,816,997 2,025,197,483 1,636,263,371 
ก ำไรกอ่นภำษเีงนิได ้  375,996,699 104,286,736 371,771,585 108,972,850 
ภำษีเงนิได ้ 16.2 (75,821,531) (22,231,325) (75,344,226) (21,407,040) 
ก ำไรส ำหรบัป ี  300,175,168 82,055,411 296,427,359 87,565,810 
ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อืน่:      
รำยกำรที่จะถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง:      
ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน      
ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ - สุทธิจำกภำษีเงนิได้  8,681,161 (386,550) - - 
รำยกำรที่จะถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง      
- สุทธิจำกภำษีเงินได ้  8,681,161 (386,550) - - 

รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง:      
ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณติศำสตร์ประกันภัย      

- สุทธิจำกภำษีเงินได ้  (13,568,735) - (15,038,367) - 
ก ำไรจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ 
  ยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น- สุทธิจำกภำษีเงินได ้

  
1,367 

 
246,400 

 
1,367 

 
246,400 

รำยกำรที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง      
- สุทธิจำกภำษีเงินได ้  (13,567,368) 246,400 (15,037,000) 246,400 

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสรจ็อืน่ส ำหรบัป ี  (4,886,207) (140,150) (15,037,000) 246,400 
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส ำหรบัป ี  295,288,961 81,915,261 281,390,359 87,812,210 

      
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเปน็ส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 
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บริษทัหลกัทรพัย์ ฟนินัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 
งบก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็ (ตอ่) 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 
 
   (หน่วย : บำท) 

  งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมำยเหต ุ 2564 2563 2564 2563 
กำรแบง่ปนัก ำไร       
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  300,126,975 82,420,302 296,427,359 87,565,810 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย  48,193 (364,891)   
  300,175,168 82,055,411   

      
กำรแบง่ปนัก ำไรเบด็เสรจ็รวม      
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ  295,185,602 82,280,152 281,390,359 87,812,210 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทย่อย  103,359 (364,891)   
  295,288,961 81,915,261   

      
ก ำไรตอ่หุน้      
ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน      
ก ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 32 0.52 0.14 0.51 0.15 

      
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้      
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บริษทัหลกัทรพัย์ ฟนินัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

  (หน่วย : บำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 

กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนนิงำน     
ก ำไรก่อนภำษีเงินได ้ 375,996,699 104,286,736 371,771,585 108,972,850 
รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่ำย)     
จำกกจิกรรมด ำเนินงำน     
ค่ำเสื่อมรำคำและรำยจ่ำยตดับญัช ี 144,924,190 142,573,178 144,621,000 142,416,184 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 3,363,067 10,885,458 3,363,067 10,885,458 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ/์     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน/สินทรัพย์สิทธิกำรใช ้ (2,215,124) 4,070,134 (2,215,124) 4,070,134 
(ก ำไร) ขำดทุนที่ยังไม่ได้เกดิขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเพื่อค้ำ (91,981,898) 81,993,532 (91,981,898) 81,993,532 
(ก ำไร) ขำดทุนที่ยังไม่ได้เกดิขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำตรำสำรอนุพันธ ์ 32,688,828 (14,336,170) 32,688,828 (14,336,170) 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (3,653,023) 1,935,455 (3,653,023) 1,935,455 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (3,079,931) (5,262,851) - - 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนักงำน 11,199,528 12,683,132 10,191,774 11,553,317 
รำยไดด้อกเบี้ย (130,223,281) (84,768,537) (130,181,253) (84,633,876) 
เงินปันผลรับ (15,818,729) (12,877,682) (15,818,729) (12,877,682) 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 47,598,032 34,720,606 47,560,984 34,697,149 

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนกอ่นกำรเปลีย่นแปลงใน     

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด ำเนนิงำน 368,798,358 275,902,991 366,347,211 284,676,351 
สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง     
ลูกหนี้ส ำนกัหักบญัชีและบริษัทหลักทรพัย ์ (619,743,237) (125,341,311) (619,743,237) (125,341,311) 
ลูกหนี้ธรุกิจหลักทรัพย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (576,724,601) (1,209,812,980) (576,724,601) (1,209,812,980) 
สินทรัพย์อนพุันธ ์ (3,785,440) (653,460) (3,785,440) (653,460) 
เงินลงทุน 87,535,396 (9,064,836) 87,535,396 (9,064,836) 
เงินใหกู้้ยืมแก่พนกังำน (5,728,235) (366,709) (5,728,235) (366,709) 
สินทรัพย์อื่น (5,842,862) (23,126,195) (4,384,083) (20,266,950) 

หนี้สินด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น (ลดลง)     
เจ้ำหนี้ส ำนกัหักบญัชีและบริษัทหลักทรพัย ์ (287,006,910) (359,397,286) (287,006,910) (359,397,286) 
เจ้ำหนี้ธรุกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 1,092,505,232 989,185,387 1,092,505,232 989,185,387 
หนี้สินอนุพันธ ์ (4,969,720) 1,534,816 (4,969,720) 1,534,816 
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนจำ่ย (11,057,856) (3,862,000) (10,731,832) (3,862,000) 
หนี้สินอื่น 130,516,206 143,187,053 125,303,981 138,408,501 

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกำรด ำเนินงำน 164,496,331 (321,814,530) 158,617,762 (314,960,477) 
เงินสดรับดอกเบี้ย 129,296,740 82,330,425 129,254,713 82,195,764 
เงินสดรับเงินปันผล 15,916,809 12,858,567 15,916,809 12,858,567 
เงินสดจำ่ยดอกเบี้ย (19,354,638) (24,367,596) (19,354,638) (24,367,596) 
เงินสดจำ่ยภำษีเงินได ้ (31,696,116) (4,694,151) (31,696,116) (4,694,151) 

เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน 258,659,126 (225,687,285) 252,738,530 (248,967,893) 

      
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเปน็ส่วนหนึ่งของงบกำรกำรเงินนี้ 
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บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 
งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 
 

  (หน่วย : บำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564 2563 2564 2563 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทนุ     
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมลงทุน     
เงินสดรับจำกกำรขำยอุปกรณ ์ 3,093,925 88,782 3,093,925 88,782 
เงินสดจ่ำยซื้ออุปกรณ ์ (41,719,556) (45,877,916) (41,719,556) (45,877,916) 
เงินสดจ่ำยซื้อสินทรพัย์ไม่มตีัวตน (9,684,727) (7,977,624) (9,684,727) (7,977,624) 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (48,310,358) (53,766,758) (48,310,358) (53,766,758) 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ     
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมจัดหำเงิน     
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน (350,000,000) 300,000,000 (350,000,000) 300,000,000 
เงินสดรับจำกตรำสำรหนี้ที่ออก 209,662,004 275,192,812 209,662,004 275,192,812 
เงินสดจ่ำยช ำระหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ (70,709,566) (145,682,936) (70,381,005) (145,514,093) 
เงินปนัผลจ่ำย (34,882,382) - (34,882,382) - 

เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (245,929,944) 429,509,876 (245,601,383) 429,678,719 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึ้น (ลดลง) สุทธิ (35,581,176) 120,055,833 (41,173,211) 126,944,068 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดตน้ป ี 221,568,415 101,512,582 203,539,871 76,595,803 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยป ี 185,987,239 221,568,415 162,366,660 203,539,871 

     
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเปน็ส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้      
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บริษทัหลกัทรพัย์ ฟนินัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของเจำ้ของ 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 
 

            (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงินรวม 
  ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ   
      

ก ำไรสะสม 
องค์ประกอบอื่น 

ของส่วนของเจ้ำของ 
   

 

หมำยเหต ุ
ทุนท่ีออกจ ำหน่ำย
และช ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

ส ำรองส่วนทุนจำก
กำรจ่ำยโดยใช้ 
หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ส่วนต ่ำกว่ำทุนจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสัดส่วน 

กำรถือหุ้น 
ในปริษัทย่อย 

จัดสรรแล้ว – 
ส ำรอง 

ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ 
งบกำรเงินท่ีเป็น 

เงินตรำต่ำงประเทศ  

ก ำไรจำกเงินลงทุนใน 
ตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้วัด
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม

ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รวมส่วนท่ีเป็น
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ 

ส่วนได้เสียท่ี 
ไม่มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัทย่อย 

รวมส่วนของ
เจ้ำของ 

             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  930,244,840 620,892,885 322,946 (251,580) 78,640,769 725,419,484 (6,772,407) - 2,348,496,937 751,861 2,349,248,798 
จัดสรรส ำรองตำมกฏหมำย  - - - - 4,378,290 (4,378,290) - - - - - 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี  - - - - - 82,420,302 - - 82,420,302 (364,891) 82,055,411 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี  - - - - - - (386,550) 246,400 (140,150) - (140,150) 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี  - - - - 4,378,290 78,042,012 (386,550) 246,400 82,280,152 (364,891) 81,915,261 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  930,244,840 620,892,885 322,946 (251,580) 83,019,059 803,461,496 (7,158,957) 246,400 2,430,777,089 386,970 2,431,164,059 

             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564  930,244,840 620,892,885 322,946 (251,580) 83,019,059 803,461,496 (7,158,957) 246,400 2,430,777,089 386,970 2,431,164,059 
จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย  - - - - 10,005,425 (10,005,425) - - - - - 
ก ำไรส ำหรับปี  - - - - - 300,126,975 - - 300,126,975 48,193 300,175,168 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี  - - - - - (13,623,901) 8,681,161 1,367 (4,941,373) 55,166 (4,886,207) 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี  - - - - 10,005,425 276,497,649 8,681,161 1,367 295,185,602 103,359 295,288,961 
เงินปันผลจ่ำย 33 - - - - - (34,882,382) - - (34,882,382) - (34,882,382) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564  930,244,840 620,892,885 322,946 (251,580) 93,024,484 1,045,076,763 1,522,204 247,767 2,691,080,309 490,329 2,691,570,638 

             
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
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บริษทัหลกัทรพัย์ ฟนินัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของเจำ้ของ (ตอ่) 
ส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 

        (หน่วย: บำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     

ก ำไรสะสม 
องค์ประกอบอื่น 

ของส่วนของเจ้ำของ  
 

หมำยเหต ุ

ทุนที่
ออกจ ำหน่ำย
และช ำระแล้ว 

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น 

ส ำรองส่วนทุนจำก 
กำรจ่ำยโดยใช ้
หุ้นเป็นเกณฑ์ 

จัดสรรแล้ว – 
ส ำรอง 

ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร 

ก ำไรจำกเงินลงทุนใน 
ตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
รวม 

ส่วนของเจ้ำของ 
         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563  930,244,840 620,892,885 322,946 78,640,769 698,059,161 - 2,328,160,601 
จัดสรรส ำรองตำมกฏหมำย  - - - 4,378,290 (4,378,290) - - 
ก ำไรส ำหรับปี  - - - - 87,565,810 - 87,565,810 
ก ำไรเบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี  - - - - - 246,400 246,400 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี  - - - 4,378,290 83,187,520 246,400 87,812,210 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563  930,244,840 620,892,885 322,946 83,019,059 781,246,681 246,400 2,415,972,811 
         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564  930,244,840 620,892,885 322,946 83,019,059 781,246,681 246,400 2,415,972,811 
จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำย  - - - 10,005,425 (10,005,425) - - 
ก ำไรส ำหรับปี  - - - - 296,427,359 - 296,427,359 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส ำหรับปี  - - - - (15,038,367) 1,367 (15,037,000) 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี  - - - 10,005,425 271,383,567 1,367 281,390,359 
เงินปันผลจ่ำย 33 - - - - (34,882,382) - (34,882,382) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564  930,244,840 620,892,885 322,946 93,024,484 1,017,747,866 247,767 2,662,480,788 
         

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้ 
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บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟนินัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 

1.1 ขอ้มลูบรษิทัฯ  

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดตำมกฎหมำยไทย และ
มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯได้แก่ Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. 
ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯในอัตรำร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกและช ำระแล้วของบริษัทฯ (2563: บริษัท ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมเนจ
เม้นท์ จ ำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 29.29 ของทุนที่ออกและช ำระแล้วของบริษัท
ฯ) บริษัทฯมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนและส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18 
และ 25 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร  

 บริษัทฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจดังนี้ 

 1. กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ 

 2. กำรค้ำหลักทรัพย์ 

 3. กำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุน 

 4. กำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ 

 5. กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

 6. กำรเป็นตัวแทนซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

 7. กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  

 8. กำรจัดกำรกองทุนรวม 

 9. กำรจัดกำรกองทุนส่วนบุคคล 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีสำขำทั้งสิ้นจ ำนวน 24 สำขำ และ 25 สำขำ ตำมล ำดับ  
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2. เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

2.1 งบกำรเงินนี้จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินนี้ได้ท ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ สธ. 6/2562 เรื่อง แบบงบกำรเงินส ำหรับบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 
มกรำคม 2562 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลมำ
จำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี 

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

(ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จัดท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังต่อไปน้ี 
   อัตรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งข้ึน             
ในประเทศ 

31 ธันวำคม 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  

ที่ปรึกษำกำรลงทุน ไทย 96.25 96.25 

(ข) บริษัทฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หำกบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคัญต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

(ค) บริษัทฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ ำนำจในกำรควบคุม
บริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

(ง) งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้จัดท ำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้แล้ว  

(ฉ) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของ
บริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของเจ้ำของในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวม 
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(ช) สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมซึ่งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน ก ำไรหรือขำดทุนของบริษัทร่วมแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน 
ทั้งนี้ ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรับรู้ในรำยกำร “ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

2.3 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 บริษัทฯจัดท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตำมวิธีรำคำทุน 

3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 
3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกรำคม 2564 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของ
กลุ่มบริษัทฯ   

3.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกรำคม 2565 

 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงหลำยฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำ เทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับมี
กำรให้ข้อผ่อนปรนในทำงปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วครำวกับผู้ใช้มำตรฐำน 

 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทฯเชื่อว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนนี้จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของ
กลุ่มบริษัท 
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4. นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 
4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ก) รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 

 รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำรับรู้เป็นรำยได้ ณ วันที่ท่ีเกิดรำยกำร 

ข) รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู ้เป็นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั ้นควำมส ำเร็จของงำน โดยกลุ่มบริษัท ฯวัด
ควำมส ำเร็จของงำนที่ท ำเสร็จจำกอัตรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึงปัจจุบันเปรียบเทียบกับบริกำรทั้งสิ้นที่ต้อง
ให้บริกำร ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รำยได้เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่จะเรียกเก็บเงินได้ 

ค) รำยได้ดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษัทฯรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง  

 กลุ่มบริษัทฯค ำนวณรำยได้ดอกเบี้ยโดยใช้อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงกับมูลค่ำตำมบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทำง
กำรเงิน เมื่อสินทรัพย์ทำงกำรเงินถูกพิจำรณำว่ำมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต กลุ่มบริษัทฯค ำนวณรำยได้ดอกเบี้ย
โดยใช้อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงกับมูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ (มูลค่ ำตำมบัญชีขั้นต้นหักด้วยค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน หำกสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่ด้อยค่ำด้ำนเครดิต
แล้ว กลุ่มบริษัทฯจะค ำนวณรำยได้ดอกเบี้ยบนมูลค่ำตำมบัญชีดังเดิม 

ง) ก ำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ถือเป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำย ณ วันที่ท่ีเกิดรำยกำร 

 เงินปันผล 

 เงินปันผลจำกเงินลงทุนถือเป็นรำยได้เม่ือบริษัทฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
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4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำใช้จ่ำยบันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำง 

ค่ำใช้จ ่ำยดอกเบี ้ยจำกหนี ้ส ินทำงกำรเง ินที ่ว ัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้ว ิธ ีดอกเบี้ย                        
ที่แท้จริงและรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง 

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทที่มีวันครบก ำหนดไม่เกิน 3 เดือน
นับจำกวันที่ได้มำ เงินลงทุนระยะสั้น รวมถึงตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียกและตั๋วเงินที่มีวันครบก ำหนดภำยใน 3 เดือนนับจำก
วันที่ได้มำและไม่มีข้อจ ำกัดในกำรเบิกใช้ 

4.4 กำรรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้ำ 

  บริษัทฯบันทึกเงินที่ลูกค้ำวำงไว้กับบริษัทฯเพื่อกำรซื้อขำยหลักทรัพย์บัญชีเงินสด กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ในระบบ
เครดิตบำลำนซ์และกำรซื้อขำยตรำสำรอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ และ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำนบริษัทฯได้ตัดรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพำะที่เป็นของ
บริษัทฯเท่ำนั้น 

4.5 ลูกหนี้/เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

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

4.6 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ยอดสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ และลูกหนี้ธุรกิจ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำบวกดอกเบี้ยค้ำงรับและหักค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้ น ทั้งนี้ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้น
มำวำงเป็นประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน อันได้แก่ เงินที่น ำไปวำง
เป็นประกันกับเจ้ำหนี้หุ้นยืมและลูกหนี้ธุรกิจอื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สำมำรถช ำระเงินได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินคดี ประนอมหนี้หรือผ่อนช ำระ เป็นต้น 
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4.7 กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 บริษัทฯประกอบธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯให้บริกำรในฐำนะเป็นตัวแทนและเข้ำเป็นคู่สัญญำกับผู้
ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์  

 บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรู้ภำระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมำซึ่งได้น ำไปให้ยืมต่อเป็น “เจ้ำหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” รับรู้ในเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและบันทึกบัญชี
หลักทรัพย์ซึ่งน ำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็น “ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” รับรู้ในลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้ำหนี้และ
ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์โดยค ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสุดของวันท ำกำรสุดท้ำยของ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  นอกจำกนี้ บริษัท
ฯ บันทึกเงินสดที่น ำไปวำงเป็นหลักประกันในบัญชี “ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน” และเงินสดรับจำกคู่สัญญำบันทึกใน
บัญชี “เจ้ำหนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกัน” รับรู้ในลูกหนี้และเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำตำมล ำดับ
ค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยืมหลักทรัพย์บันทึกตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำกำรยืม 

4.8 เครื่องมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทฯรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรท ำรำยกำร
เฉพำะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธร รมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม 
ส ำหรับรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนัยส ำคัญ กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ทำง
กำรเงินดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชีเรื่องกำรรับรู้รำยได้ 

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี้ 

กลุ่มบริษัทฯจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี้เป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำใน
ภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยหรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมตำมโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มบริษัทฯใน
กำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและตำมลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินนั้น โดยจัด
ประเภทเป็น: 
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- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย เมื่อเข้ำเงื่อนไขทั้งสองข้อในกำรถือครองตำมโมเดล
ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และข้อก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ท ำ
ให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก ำหนด 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินเหล่ำนี้รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ท ำรำยกำร (Trade date) และ
วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยและแสดงมูลค่ำสุทธิจำกค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น (ถ้ำมี) ผลก ำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ดังกล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้ำเงื่อนไขทั้งสองข้อในกำร
ถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
ข้อก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ท ำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก ำหนด สินทรัพย์ทำงกำรเงินเหล่ำนี้รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกด้วย
มูลค่ำยุติธรรมและวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม ก ำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมจะแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกว่ำจะจ ำหน่ำย ซึ่งจะรับรู้
ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยตรำสำรดังกล่ำวเป็นก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุน ส่วนก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และดอกเบี้ยรับซึ่งค ำนวณด้วยวิธีดอกเบี้ย
ที่แท้จริงจะถูกรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน 

- สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  เมื่อถือครองตำมโมเดลธุรกิจที่ไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ หรือข้อก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน ท ำให้เกิด
กระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก ำหนด 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินเหล่ำนี้รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมและวัดมูลค่ำในภำยหลัง ด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ก ำไรหรือขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม และก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึ้นจำก
กำรขำยจะถูกรับรู้เป็นก ำไรขำดทุนและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน 
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน 

กลุ่มบริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ถือไว้เพื่อค้ำเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนและจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่มิได้ถือไว้เพื่อค้ำแต่ถือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เป็น
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่สำมำรถเปลี่ยนกำรจัดประเภทใน
ภำยหลังได้ กำรจัดประเภทรำยกำรพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
ในภำยหลังของเงินลงทุนในตรำสำรทุนนี้จะรับรู้ในก ำ ไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะไม่มีกำรโอนไปรับรู้เป็นก ำไรหรือ
ขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนในภำยหลังเมื่อจ ำหน่ำยเงินลงทุนดังกล่ำว โดยจะถูกโอนไปก ำไรสะสมแทน เงินปันผลจำกเงิน
ลงทุนดังกล่ำวรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน เว้นแต่เงินปันผลดังกล่ำวจะแสดงอย่ำงชัดเจนว่ำเป็นกำรได้รับคืนของต้นทุนกำร
ลงทุน กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รำยกำรนั้นในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

หนี้สินทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษัทฯจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย หนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำว
รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมและวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ยกเว้นเจ้ำหนี้ธุรกรรม
ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตรำสำรอนุพันธ์ (ด้ำนขำดทุน) ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

กำรหักกลบ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินแสดงหักกลบกันในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเมื่อกลุ่มบริษัทฯมีสิทธิตำม
กฎหมำยในกำรหักกลบจ ำนวนดังกล่ำว และตั้งใจที่จะช ำระด้วยเกณฑ์สุทธิ หรือรับรู้สินทรัพย์และช ำระหนี้สินพร้อมกัน 

กำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมวิธีปกติ 

กำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมวิธีปกติที ่มีเงื่อนไขกำรส่งมอบสินทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดขึ้นจำก
หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของตลำด จะรับรู้ ณ วันซื้อขำย ซึ่งเป็นวันที่กิจกำรมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขำย
สินทรัพย์นั้น/วันจ่ำยช ำระ ซึ่งเป็นวันท่ีได้มีกำรส่งมอบสินทรัพย์นั้น 

กำรตัดรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินออกจำกบัญชี 

กลุ่มบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินออกจำกบัญชี เมื่อสิทธิตำมสัญญำที่จะได้รับกระแสเงินสดจำกสินทรัพย์
ทำงกำรเงินหมดลง หรือเมื่อโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงินและโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของทั้งหมด
หรือเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ให้กิจกำรอื่น กลุ่มบริษัทฯรับรู้ส่วนได้เสียในสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับจ ำนวน
เงินที่อำจต้องจ่ำย หำกกลุ่มบริษัทฯยังคงไว้ซึ่งควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่
โอน กลุ่มบริษัทฯจะยังคงรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
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กลุ่มบริษัทฯตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อได้มีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีกำรยกเลิก
ภำระผูกพันนั้น หรือมีกำรสิ้นสุดลงของภำระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สิน
ใหม่จำกผู้ให้กู้รำยเดียวกันซึ่งมีข้อก ำหนดที่แตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไขข้อก ำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่ำง
เป็นสำระส ำคัญจะถือว่ำเป็นกำรตัดรำยกำรหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชี
ดังกล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

กำรตัดจ ำหน่ำยหนี้สูญ 

กำรตัดจ ำหน่ำยหนี้เป็นสูญกระท ำในปีที่กลุ่มบริษัทฯพิจำรณำว่ำจะเรียกเก็บหนี้รำยนั้นไม่ได้ โดยทั่วไปเมื่อกลุ่มบริษัทฯ
พิจำรณำว่ำคู่สัญญำไม่มีสินทรัพย์หรือแหล่งของรำยได้ที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ำยช ำระหนี้ ทั้งนี้ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถูกตัดสูญออกจำกบัญชี กลุ่มบริษัทฯยังคงด ำเนินกำรบังคับคดี เพื่อให้เป็นไปตำมขั้นตอนของ
กลุ่มบริษัทฯในกำรเรียกคืนเงินที่ค้ำงช ำระ 

4.9 ตรำสำรอนุพันธ์ทำงกำรเงิน 

(ก) ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

 บริษัทฯรับรู้ภำระจำกกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นหนี้สินอนุพันธ์ ณ วันเริ่มแรก
และจะรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของใบส ำคัญแสดงสิทธิในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดท้ำยของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นั้นของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำย 

(ข) สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

 บริษัทฯวัดมูลค่ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันเริ่มแรก และจะรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำร
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำดังกล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณโดยใช้รำคำที่ใช้ช ำระรำคำของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำนั้นของ
บริษัทตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำย 

(ค) สัญญำออปชั่น 

 สัญญำออปชั่นบันทึกด้วยมูลค่ำยุติธรรมและรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำออปชั่นที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณโดยใช้รำคำที่ใช้ช ำระรำคำของ
สัญญำออปชั่นนั้นของบริษัทตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันท ำกำร
สุดท้ำย  

(ง) สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

 สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำบันทึกด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำจะถูก
บันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.10 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  

กลุ ่มบร ิษ ัทฯรับร ู ้ค ่ำเผื ่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที ่คำดว่ำจะเก ิดข ึ ้นส  ำหร ับสินทรัพย ์ทำงกำรเง ินประเภท                      
ตรำสำรหนี้ อันได้แก่ รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงิน
สด เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำอื่น เงินลงทุนในตรำสำรหนี้และสินทรัพย์อื่นบำงรำยกำร ซึ่งวัดมูลค่ำด้วยรำคำ
ทุนตัดจ ำหน่ำย หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตำมวิธีกำรทั่วไป (General Approach) โดย
กลุ่มบริษัทฯรับรู้ค่ำเผื่อขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นด้วยจ ำนวนเงินเท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยุ เมื่อมีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตเมื่อเทียบกับกำรรับรู้รำยกำรเมื่อ
เริ่มแรกแต่ไม่ด้อยค่ำด้ำนเครดิต หรือเมื่อมีกำรด้อยค่ำ อย่ำงไรก็ตำมหำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของเครื่องมือทำง
กำรเงินไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญเมื่อเทียบกับกำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นน้ันด้วยจ ำนวนเงินที่เท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ 

จ ำนวนเงินของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่ำใหม่ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
เพื่อให้สะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตจำกที่เคยรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกของเครื่องมือทำงกำรเงินที่
เกี่ยวข้อง  

กำรวัดมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเป็นกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของกำรปฏิบัติผิดสัญญำ 
ร้อยละของควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญำและยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญำ กำรประเมิน
ค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของกำรปฏิบัติผิดสัญญำและควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญำขึ้นอยู่
กับข้อมูลในอดีตปรับปรุงด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปัจจุบันและบวกกับกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตที่สนับสนุนได้
และมีควำมสมเหตุสมผล ส ำหรับยอดหนี้เมื่อลูกหนี้ปฏิบัติผิดสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิ นแสดงโดยมูลค่ำตำม
บัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์ ณ วันที่รำยงำน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯจัดให้มีกำรสอบทำนและทบทวนวิธีกำร ข้อสมมติฐำนและ
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ส ำหรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตำมวิธีก ำรทั่วไปนั้นพิจำรณำ
จำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตของกลุ่มบริษัทฯปรับปรุงด้วยปัจจัยเฉพำะของลูกหนี้และ
กำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยในกำรประเมินว่ำควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของเงินให้กู ้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญนับจำกวันที่ รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกหรือเมื่อมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตนั้น กลุ่ม
บริษัทฯพิจำรณำจำกสถำนะคงค้ำงของลูกหนี้และกำรด ำรงมูลค่ำหลักประกันตำมข้อก ำหนดในสัญญำเป็นหลัก 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทฯจะท ำกำรประเมินว่ำควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงิ น
ประเภทตรำสำรหนี้อื่นและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญนับแต่วันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ 
โดยพิจำรณำจำกอันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตภำยในและภำยนอกของคู่สัญญำและสถำนะคงค้ำงของกำรจ่ำย
ช ำระเป็นส ำคัญ 
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ในกำรประเมินว่ำควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญนับจำกวันที่รับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกหรือไม่ จะ
พิจำรณำเป็นรำยสัญญำหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย์ ส ำหรับกำรประเมินกำรด้อยค่ำแบบกลุ่มสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทฯ
จัดกลุ่มสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่มีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภทสินทรัพย์ สถำนกำรณ์ค้ำง
ช ำระ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถือว่ำมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งหรือหลำยเหตุกำรณ์ที่ท ำให้
เกิดผลกระทบต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของคู่สัญญำ มีข้อบ่งชี้ว่ำคู่สัญญำก ำลังประสบปัญหำทำง
กำรเงินอย่ำงมีนัยส ำคัญหรือมีกำรฝ่ำฝืนข้อก ำหนดตำมสัญญำรวมถึงกำรค้ำงช ำระ 

ส ำหรับสินทรัพย์รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรค้ำงรับ และสินทรัพย์อื่นบำงรำยกำร กลุ่มบริษัทฯพิจำรณำใช้วิธี
อย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ 

ค่ำเผื ่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที ่คำดว่ำจะเก ิดขึ ้นที ่ต ั ้งเพิ ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป ็นค ่ำใช ้จ ่ำยในระหว ่ำงปี                          
ในงบก ำไรขำดทุน ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯได้รับเงินคืนจำกลูกหนี้ที่เคยตัดจ ำหน่ำย กลุ่มบริษัทฯจะน ำมำลดผลขำดทุน
ด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในงบก ำไรขำดทุน 

4.11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

(ก) งบกำรเงินรวม 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสีย 

(ข) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) 

4.12 อุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

  อุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)  

  ค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของอุปกรณ์โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ดังนี้ 

  อุปกรณ์ส ำนักงำน   5 ปี 
  เครื่องตกแต่งและติดตั้ง  5 ปี 
  ยำนพำหนะ   5 ปี 
  ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ  14 ปี 

  ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง 

  ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
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 บริษัทฯตัดรำยกำรอุปกรณ์ออกจำกบัญชี เมื่อจ ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี 

4.13 สัญญำเช่ำ 

ณ วันเริ่มต้นของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษัทฯจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดย
สัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์
ที่ระบุได้ส ำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน 

กลุ่มบริษัทฯใช้วิธีกำรบัญชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวัดมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่สัญญำเช่ำระยะ
สั้นและสัญญำเช่ำที่สินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้ำงอิงพร้อมใช้งำน) กลุ่ม
บริษัทฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ซึ่งแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพย์อ้ำงอิงและหนี้สินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระ
ตำมสัญญำเช่ำ 

สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และปรับปรงุด้วย
กำรวัดมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ประกอบด้วยจ ำนวนเงินของหนี้สินตำม
สัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จ ำนวนเงินที่จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำ
เช่ำเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล ประมำณกำรต้นทุนในกำรรื้อถอนและกำรขนย้ำยสินทรัพย์อ้ำงอิง หรือ
กำรบูรณะสินทรัพย์อ้ำงอิงหรือสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์อ้ำงอิง และหักด้วยสิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับ  

ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ค ำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้นกว่ำ ดังนี้ 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 2 - 14 ปี  
อุปกรณ์ส ำนักงำน 2 ปี 
ยำนพำหนะ 2 - 5 ปี  

หำกควำมเป็นเจ้ำของในสินทรัพย์อ้ำงอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของสินทรัพย์
ดังกล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่ำเสื่อมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ 
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หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผันแปรที่ขึ้นอยู่กับ
ดัชนีหรืออัตรำ จ ำนวนเงินที่คำดว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่ง
มีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทฯจะใช้สิทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำก
ข้อก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษัทฯจะใช้สิทธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษัทฯบันทึกค่ำเช่ำผัน
แปรที่ไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เหตุกำรณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยช ำระนั้นได้เกิดขึ้น  

กลุ่มบริษัทฯคิดลดมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ
หรืออัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สิน
ตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 
นอกจำกนี้ มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำร
เปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้ำงอิง 

สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ  

สัญญำเช่ำที่มีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วันที่สัญญำเช่ำเริ่มมีผล หรือสัญญำเช่ำซึ่งสินทรัพย์
อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 

4.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของสินทรัพย์นั้น 

  บริษัทฯตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อย
ค่ำ บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็น
อย่ำงน้อย ค่ำตัดจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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ค่ำตัดจ ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดของบริษัทฯค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์ 
โดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังต่อไปน้ี 

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

  ไม่มีกำรคิดค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่ำงพัฒนำและค่ำสมำชิกตลำด 

4.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทฯจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่ม
บริษัทฯ หรือสินทรัพย์สิทธิกำรใช้หำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูง
กว่ำ 

กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.16 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำก
ก ำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

กลุ่มบริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  

กลุ่มบริษัทฯรับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษี
เงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำที่มีควำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หัก
ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น 
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กลุ่มบริษัทฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำร
ปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำร
น ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ 

กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ 

4.17 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 

 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำมำต่อมำเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงินวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อ
เทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพ่ือช ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม 

4.18 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

 เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯจำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดสุทธิเจ้ำหนี้ลูกค้ำที่ซื้อขำยหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ภำระที่
ต้องส่งมอบหลักทรัพย์เนื่องจำกกำรขำยชอร์ต และภำระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สินที่บริษัทฯถือไว้เพื่อเป็นกำรประกันกำร
ให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น 

4.19 ผลประโยชน์พนักงำน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน 

 กลุ่มบริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร  

(ข) ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน 

  โครงกำรสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษัทฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงิน
ที่กลุ่มบริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของกลุ่ม
บริษัทฯ เงินที่กลุ่มบริษัทฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร 
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  โครงกำรผลประโยชน์ 

 กลุ่มบริษัทฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งกลุ่ม
บริษัทฯถือว่ำเงินชดเชยพนักงำนเนื่องจำกเกษียณอำยุดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์ 

 กลุ่มบริษัทฯค ำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที ่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี ่ยวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพัน
ดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  

 ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร ซึ่งค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial 
gains and losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในส่วนของก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.20 ตรำสำรหนี้ที่ออก 

ตรำสำรหนี้ที่ออกรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ ในเวลำต่อมำตรำสำรหนี้ที่ออก วัดมูลค่ำ
ด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลค่ำที่จ่ำยคืนเพื่อ
ช ำระหนี้นั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกู้ยืม 

4.21 ประมำณกำรหนี้สิน 

กลุ่มบริษัทฯรับรู้ประมำณกำรหนี้สินเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไป
ได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่กลุ่มบริษัทฯจะสูญเสียทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันดังกล่ำว 
และกลุ่มบริษัทฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันน้ันได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 

4.22 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษัทฯหรือถูก
ควบคุมโดยกลุ่มบริษัทฯไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ 

 นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหำรส ำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของ
กลุ่มบริษัทฯที่มีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่
ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิจกำรที่บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจควบคุมหรือมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม 
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4.23 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 กลุ่มบริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มบริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
แต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.24 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้สินให้
ผู้อื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำย (ผู้ร่วมในตลำด) ณ วันที่วัดมูลค่ำ 
กลุ่มบริษัทฯใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพ
คล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคลอ่งได้ 
กลุ่มบริษัทฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้
ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น
สำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรมส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจ ำ 
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5. กำรใชด้ลุยพนิจิและประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญั 
  ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร

ในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินที่แสดงใน
งบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่ เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนที่ประมำณ
กำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส ำคัญมีดังนี้ 

5.1 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน  

 ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำว่ำกลุ่ม
บริษัทฯได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบน
พื้นฐำนของข้อมูลที่ดีท่ีสุดที่รับรู้ได้ในสภำวะปัจจุบัน 

5.2 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงิน กำร
ค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษัทฯขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกำรประเมินกำรเพิ่มขึ้นของ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต กำรพัฒนำแบบจ ำลอง ควำมเสี่ยงในกำรเรียกช ำระมูลค่ำหลักประกัน กำรวิเครำะห์สถำนะของ
ลูกหนี้รำยกลุ่มและรำยตัว ควำมน่ำจะเป็นของกำรได้รับช ำระหนี้ รวมถึงกำรเลือกข้อมูลกำรคำดกำรณ์สภำวะ
เศรษฐกิจในอนำคตมำใช้ในแบบจ ำลอง อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ประมำณกำรและ ข้อสมมติฐำนที่แตกต่ำงกันอำจมีผลต่อ
จ ำนวนค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต ดังนั้น กำรปรับปรุงค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นอำจมีขึ้นได้ใน
อนำคต 

5.3 อุปกรณ์และค่ำเสื่อมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำ
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น 

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อย
ค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

5.4 กำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำที่มีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ  

ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษัทฯมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำโดยค ำนึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท ำให้เกิดสิ่งจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษัทฯในกำรใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลอืก
นั้น  
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5.5 กำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่ม 

กลุ่มบริษัทฯไม่สำมำรถก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำ ดังนั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯในกำรคิดลดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ โดยอัตรำดอกเบี้ยกำร
กู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทฯจะต้องจ่ำยในกำรกู้ยืมเงินที่จ ำเป็นเพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่ำ
ใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจที่คล้ำยคลึง โดยมีระยะเวลำกำรกู้ยืมและหลักประกัน
ที่คล้ำยคลึง  

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ำย
บริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

5.7 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้
เมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกแตกต่ำง
ชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำกลุ่มบริษัทฯควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงิน
ได้รอตัดบัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

5.8 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวหลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำร เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณ ะ และ
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนักงำน เป็นต้น 

5.9 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่บันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้อขำยในตลำดและไม่
สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำง
กำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียง
กับตัวแปรที ่มีอยู ่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเสี ่ยงทำงด้ำนเครดิต สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำร
เปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งนี้ กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัว
แปรที่ใช้ในกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรม 
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5.10 คดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษัทฯมีหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึ่งฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีที่ฝ่ำยบริหำรมีควำมเชื่อมั่นว่ำจะไม่มีควำมเสียหำยเกิดขึ้น  กลุ่มบริษทัฯ
จะไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินในส่วนนั้น 

6. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธันวำคม  

2564 
31 ธันวำคม  

2563 
31 ธันวำคม  

2564 
31 ธันวำคม  

2563 
เงินสด เงินฝำกระยะสั้น, ตั๋วเงินระยะสั้นและเงินทุน
ระยะสั้นที่มีอำยุไมเ่กิน 3 เดอืน                         
นับจำกวันที่ได้มำ 2,333,189 1,743,884 2,309,569 1,725,855 

หัก: เงินฝำกในนำมบริษัทฯเพื่อลกูค้ำ (2,147,026) (1,522,278) (2,147,026) (1,522,278) 
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกดิขึ้น (176) (38) (176) (38) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  185,987 221,568 162,367 203,539 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
รำยกำรที่มิใชเ่งินสด:     
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตีัวตนโดย                       
ยังมิได้ช ำระเงิน 36 12,476 36 12,476 

กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพยส์ิทธิกำรใชแ้ละ                  
หนี้สินตำมสญัญำเชำ่ 46,148 126,691 46,148 125,477 
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7. ลกูหนีส้ ำนกัหกับญัชีและบรษิัทหลกัทรัพย์ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญช ี 1,091,286 523,969 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยต์่ำงประเทศ 474,425 278,096 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ 518 5,311 
หัก: ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีในนำมบรษิัทฯเพื่อลูกค้ำ (205,956) (311,480) 
หัก: ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยต์่ำงประเทศในนำมบริษัทฯเพื่อลกูค้ำ (488,274) (213,481) 
ลูกหนี้ส ำนักหกับัญชีและบริษัทหลักทรัพย ์ 871,999 282,415 

8. ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสัญญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 
ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัย ์   
ลูกหนี้ซือ้หลักทรัพยด์้วยเงินสด 2,239,710 2,374,751 
เงินใหกู้้ยืมเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์ 1,966,260 1,161,614 
ลูกหนี้ทรพัย์สินวำงประกัน 103,298 94,933 
ลูกหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์ 13,430 50,815 
ลูกหนี้อื่น 9,899 10,738 
รวมลูกหนี้ธุรกจิหลักทรพัย ์ 4,332,597 3,692,851 
บวก: ดอกเบี้ยค้ำงรับ 9,130 4,466 
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (8,148) (8,148) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์  4,333,579 3,689,169 
 

ลกูหนีธ้รุกจิสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้   

ลูกหนี้ธุรกิจสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 8,340 71,307 
ลูกหนี้อื่น 5,949 6,003 
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (7,949) (7,003) 

ลูกหนี้ธุรกิจสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 6,340 70,307 

ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้  4,339,919 3,759,476 
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8.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำจ ำแนกตำมกำรจัดชั้น  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้  

 (หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2564 

 

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรพัย์และ
สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำและ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 

ยอดที่ใชใ้นกำรตั้ง
ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ำนเครดติที่คำดว่ำ

จะเกิดขึ้น 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ำนเครดติที่คำดว่ำ

จะเกิดขึ้น 
ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัย ์    
ลูกหนี้ที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยง        
    ด้ำนเครดิต 4,331,828 4,331,828 - 
ลูกหนี้ที่มีกำรเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยง          
    ด้ำนเครดิต - - - 
ลูกหนี้ที่มีกำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดิต 9,899 9,899 (8,148) 

รวมลูกหนี้ธุรกจิหลักทรพัย ์ 4,341,727 4,341,727 (8,148) 
ลกูหนีธ้รุกจิสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้    
ลูกหนี้ที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยง       
    ด้ำนเครดิต 8,340 8,340 (2,000) 
ลูกหนี้ที่มีกำรเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยง          
    ด้ำนเครดิต - - - 

ลูกหนี้ที่มีกำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดิต 
5,949 5,949 (5,949) 

รวมลูกหนี้ธุรกจิสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 14,289 14,289 (7,949) 

รวมลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 4,356,016 4,356,016 (16,097) 
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(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

 

ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรพัย์และ
สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำและ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ 

ยอดที่ใชใ้นกำรตั้ง
ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ำนเครดติที่คำดว่ำ

จะเกิดขึ้น 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ำนเครดติที่คำดว่ำ

จะเกิดขึ้น 
ลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัย ์    
ลูกหนี้ที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยง       
    ด้ำนเครดิต 3,686,579 3,686,579 - 
ลูกหนี้ที่มีกำรเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยง          
    ด้ำนเครดิต - - - 
ลูกหนี้ที่มีกำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดิต 10,738 10,738 (8,148) 

รวมลูกหนี้ธุรกจิหลักทรพัย ์ 3,697,317 3,697,317 (8,148) 
ลกูหนีธ้รุกจิสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้    
ลูกหนี้ที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยง       
    ด้ำนเครดิต 71,307 71,307 (1,000) 
ลูกหนี้ที่มีกำรเพิ่มขึ้นอยำ่งมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยง          
    ด้ำนเครดิต - - - 

ลูกหนี้ที่มีกำรดอ้ยค่ำด้ำนเครดิต 
6,003 6,003 (6,003) 

รวมลูกหนี้ธุรกจิสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 77,310 77,310 (7,003) 

รวมลกูหนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 3,774,627 3,774,627 (15,151) 
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9. สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิอนพุนัธ ์
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2564 

 สินทรัพย์ หนี้สิน 
 มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงินตำมสัญญำ มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงินตำมสัญญำ 

ประเภทของควำมเสีย่ง     
รำคำตรำสำรทุน     
-  ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ - - 16,532 780,065 
-  สัญญำฟิวเจอร์ส(1) - 305,923 - 456,029 
-  สัญญำออปช่ัน 5,748 119,770 2,035 123,595 

รวม 5,748 425,693 18,567 1,359,689 

 (1) สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิงของสัญญำประเภทนั้นๆซึ่งมูลค่ำยุติธรรมของ
สัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564: มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจ ำนวน 7 ล้ำนบำท และ 10 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งบันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” 

(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

 สินทรัพย์ หนี้สิน 

 มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงินตำมสัญญำ มูลค่ำยุติธรรม จ ำนวนเงินตำมสัญญำ 

ประเภทของควำมเสีย่ง     
รำคำตรำสำรทุน     
-  ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ - - 22,966 4,032,458 
-  สัญญำฟิวเจอร์ส(1) - 640,661 - 239,150 
-  สัญญำออปช่ัน 686 10,655 418 12,235 

รวม 686 651,316 23,384 4,283,843 

 (1) สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิงของสัญญำประเภทนั้นๆซึ่งมูลค่ำยุติธรรมของ
สัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563: มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจ ำนวน 32 ล้ำนบำท และ 
2 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งบันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” 

 ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเป็นเงินสดระหว่ำงรำคำปิดของหลักทรัพย์อ้ำงอิง              
ณ วันซื้อขำยสุดท้ำยกับรำคำใช้สิทธิ 
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10. เงินลงทุน 

10.1 มลูคำ่เงนิลงทนุและมลูคำ่ยตุธิรรม 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

 มูลค่ำยุติธรรม/                
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

มูลค่ำยุติธรรม/              
รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 

เงนิลงทนุทีไ่มไ่ดว้ำงเปน็ประกนั   
มลูคำ่ยตุธิรรม   
เงนิลงทนุทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผำ่นก ำไรหรอืขำดทนุ   
หลกัทรพัยเ์พือ่คำ้   
ตรำสำรทุนทีอ่ยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ                         
     ตำมมูลค่ำยุติธรรม 710,917 704,428 
หน่วยลงทุน 50,009 - 
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพือ่ลูกค้ำ (50,009) - 

รวม 710,917 704,428 
เงนิลงทนุทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อืน่   
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 3,191 3,190 

รวม 3,191 3,190 
รำคำทนุตดัจ ำหนำ่ย   
เงนิลงทนุทีว่ดัมลูคำ่ดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหนำ่ย   
เงินฝำกประจ ำ 2,900,097 2,101,295 
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 3,916,314 1,478,177 
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพือ่ลูกค้ำ (6,816,411) (3,579,472) 

รวม - - 

เงนิลงทนุ 714,108 707,618 
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10.2 เงนิลงทุนในเงนิฝำกในสถำบนักำรเงนิและเงนิลงทนุในตรำสำรหนี้แยกตำมอำยคุงเหลอืของสญัญำ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2564 

 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

เงนิลงทนุทีว่ดัมลูคำ่ตำมรำคำทนุตดัจ ำหนำ่ย     
เงินฝำกประจ ำ 2,900,097 - - 2,900,097 
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 3,916,314 - - 3,916,314 
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพ่ือลูกค้ำ (6,816,411) - - (6,816,411) 

รวม - - - - 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 
เงนิลงทนุทีว่ดัมลูคำ่ตำมรำคำทนุตดัจ ำหนำ่ย     
เงินฝำกประจ ำ 2,101,295 - - 2,101,295 
พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย 1,478,177 - - 1,478,177 
หัก: เงินลงทุนในนำมบริษัทฯเพ่ือลูกค้ำ (3,579,472) - - (3,579,472) 

รวม - - - - 

10.3  เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2564 

เงินลงทุน 

เหตุผลของกำรใช้
ทำงเลือกในกำร

แสดงรำยกำรด้วยวิธี
ดังกล่ำว มูลค่ำยุติธรรม เงินปันผลรับ                

ก ำไรหรือขำดทุน
สะสมที่ถูกโอนภำยใน
ส่วนของเจ้ำของ เหตุผลของกำรโอน 

อุตสำหกรรมหลักทรพัย ์ ตั้งใจจะถือยำว 2,330 44 - - 
อื่นๆ ตั้งใจจะถือยำว 861 - - - 
รวม  3,191 44 -  
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    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

เงินลงทุน 

เหตุผลของกำรใช้
ทำงเลือกในกำร

แสดงรำยกำรด้วยวิธี
ดังกล่ำว มูลค่ำยุติธรรม เงินปันผลรับ                

ก ำไรหรือขำดทุน
สะสมที่ถูกโอนภำยใน
ส่วนของเจ้ำของ เหตุผลของกำรโอน 

อุตสำหกรรมหลักทรพัย ์ ตั้งใจจะถือยำว 2,308 64 - - 
อื่นๆ ตั้งใจจะถือยำว 882 - - - 
รวม  3,190 64 -  

11. เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 

11.1 รำยละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

   ประเภท 
สัดส่วนเงินลงทนุ 

เงินลงทนุแสดงมูลค่ำ             
ตำมวิธีส่วนได้เสีย 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ประเทศ              

ที่จดทะเบียน 
หลักทรัพยท์ี่
ลงทุน 

31 ธันวำคม
2564 

31 ธันวำคม
2563 

31 ธันวำคม
2564 

31 ธันวำคม
2563 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบำท) (พันบำท) 
บรษิทัรว่ม        
SBI Royal Securities Plc. บริษัทหลักทรัพย ์ กัมพูชำ ตรำสำรทุน 20.01 20.01 135,122 121,190 
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม      135,122 121,190 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ประเภท 
สัดส่วนเงินลงทนุ 

เงินลงทนุแสดงมูลค่ำ             
ตำมวิธีรำคำทนุ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ประเทศ              

ที่จดทะเบียน 
หลักทรัพยท์ี่
ลงทุน 

31 ธันวำคม
2564 

31 ธันวำคม
2563 

31 ธันวำคม
2564 

31 ธันวำคม
2563 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบำท) (พันบำท) 
บรษิทัยอ่ย        
บริษัท หลักทรัพยท์ี่ปรึกษำ                     
กำรลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกัด  

ที่ปรึกษำ                         
กำรลงทุน 

ไทย ตรำสำรทุน 96.25 96.25 7,700 7,700 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย      7,700 7,700 

บรษิทัรว่ม        
SBI Royal Securities Plc. บริษัทหลักทรัพย ์ กัมพูชำ ตรำสำรทุน 20.01 20.01 105,462 105,462 
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม      105,462 105,462 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วม    113,162 113,162 
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11.2 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) และเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม  
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม               

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)     
เบ็ดเสร็จอื่นจำกเงินลงทุน               

ในบริษทัร่วม เงินปันผลที่บริษัทฯรับใน 

 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                    

31 ธันวำคม 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่                     
31 ธันวำคม 

ระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่                    

31 ธันวำคม 

ชื่อบริษัท 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บรษิทัรว่ม       
SBI Royal Securities Plc. 3,080 5,263 10,852 (483) - - 

รวม 3,080 5,263 10,852 (483) - - 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทฯบันทึกส่วนแบ่งผลก ำไร (ขำดทุน) จำกบริษัทร่วมในงบ
กำรเงินรวมตำมวิธีส่วนได้เสียโดยอำศัยข้อมูลทำงกำรเงินที่จัดท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่มีกำร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภำยนอกของบริษัทร่วม อย่ำงไรก็ดีบริษัทฯได้รับงบกำรเงินส ำหรับปี 2563 ของบริษัทร่วม
ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่ำวแล้ว ซึ่งไม่มีผลแตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคัญกับข้อมูล
ทำงกำรเงินที่จัดท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทร่วมที่ใช้ในกำรบันทึกส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีดังกล่ำว 
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11.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสำระส ำคัญ 

สรุปรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 
 บริษัทร่วม 
 SBI Royal Securities Plc. 
 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 503 433 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 13 13 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 35 31 
หนี้สินหมนุเวียน (7) (2) 
สินทรัพยส์ุทธ ิ 544 475 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 20.01 20.01 
ส่วนได้เสียของบริษัทฯในสินทรพัย์สทุธิของกจิกำรที่ลงทุน 110 96 
ค่ำควำมนิยม 25 25 
รวมมูลค่ำเงินลงทุน 135 121 

มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ตำมวิธีส่วนได้เสีย) 135 121 

สรุปรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 บรษิัทร่วม 

 SBI Royal Securities Plc. 

 ส ำหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2564 2563 

รำยได ้ 45 49 
ก ำไรส ำหรับป ี 15 26 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับป ี - - 
ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบัป ี 15 26 

12. คำ่เผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดวำ่จะเกดิขึน้ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดวำ่จะเกิดขึ้นของบัญชี   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 176 38 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ 16,097 15,151 
สินทรัพยอ์ื่น 2,856 2,856 
รวม 19,129 18,045 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2564 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้น

อย่ำงมีนัยส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต            

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ที่มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิต 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ที่มีกำรด้อยค่ำ                  
ด้ำนเครดิต  รวม 

ยอดต้นปี 1,000 - 14,151 15,151 
กำรเปล่ียนแปลงที่เกิดจำกกำรวัดมูลค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนใหม่ - - (54) (54) 

อื่นๆ 1,000 - - 1,000 
ยอดปลำยปี 2,000 - 14,097 16,097 

 

 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2563 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
ค่ำเผ่ือหนี้         
สงสัยจะสูญ รวม 

 

สินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่ไม่มีกำร
เพิ่มขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำน

เครดิต            

สินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่มีกำร
เพิ่มขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญของ
ควำมเสี่ยง           
ด้ำนเครดิต 

สินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่มีกำร    

ด้อยค่ำ                  
ด้ำนเครดิต    

ยอดต้นปี - - - 6,118 6,118 
กำรเปล่ียนแปลงที่เกิดจำกกำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติ - - 6,118 (6,118) - 

กำรเปล่ียนแปลงที่เกิดจำกกำรวัดมูลค่ำ
เผื่อผลขำดทุนใหม่ - - 8,033 - 8,033 

อื่นๆ 1,000 - - - 1,000 
ยอดปลำยปี 1,000 - 14,151 - 15,151 
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13. อปุกรณ ์
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อุปกรณ ์ เครื่องตกแต่ง ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ ์  
 ส ำนักงำน และติดตั้ง อำคำรเชำ่ ยำนพำหนะ ระหว่ำงติดตั้ง รวม 

รำคำทนุ       
1 มกรำคม 2563 286,133 177,051 - 10,885 1,716 475,785 
ซื้อเพิ่ม 12,555 7,572 30,156 - 7,967 58,250 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (12,549) (18,174) - - - (30,723) 
โอนเข้ำ (ออก) 3,349 (4,904) 8,853 - (7,298) - 

31 ธันวำคม 2563 289,488 161,545 39,009 10,885 2,385 503,312 
ซื้อเพิ่ม 20,980 4,027 470 - 3,802 29,279 
จ ำหน่ำย/ตัดจ ำหน่ำย (23,218) (14,194) - (8,745) - (46,157) 

โอนเข้ำ (ออก) 1,777 1,383 1,363 - (4,523) - 

31 ธันวำคม 2564 289,027 152,761 40,842 2,140 1,664 486,434 
คำ่เสือ่มรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2563 233,613 161,563 - 10,885 - 406,061 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับป ี 18,861 5,715 236 - - 24,812 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/          
ตัดจ ำหน่ำย (12,549) (14,581) - - - (27,130) 

31 ธันวำคม 2563 239,925 152,697 236 10,885 - 403,743 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับป ี 22,655 4,397 2,885 - - 29,937 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนที่จ ำหน่ำย/             
ตัดจ ำหน่ำย (22,339) (14,194) - (8,745) - (45,278) 

31 ธันวำคม 2564 240,241 142,900 3,121 2,140 - 388,402 
มลูคำ่สทุธติำมบญัช ี       

31 ธันวำคม 2563 49,563 8,848 38,773 - 2,385 99,569 

31 ธันวำคม 2564 48,786 9,861 37,721 - 1,664 98,032 

คำ่เสือ่มรำคำส ำหรบัปสีิน้สดุวนัที ่     

31 ธันวำคม 2563      24,812 

31 ธันวำคม 2564      29,937 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีอุปกรณ์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่ มูลค่ำ
ตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 307 ล้ำนบำท 
และ 341 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
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14. สัญญำเช่ำ 
 กลุ ่มบริษ ัทฯท ำสัญญำเช่ำส ินทรัพย์เพื ่อใช้ในกำรด ำเน ินงำนของกลุ ่มบริษัทฯ โดยมีอำยุส ัญญำระหว่ำง                        

1 - 14 ปี 

14.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
อำคำร อุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 

รำคำทนุ     
1 มกรำคม 2563 207,795 - 30,274 238,069 
เพิ่มขึ้น 118,204 1,141 7,346 126,691 
ตัดจ ำหนำ่ย (8,527) - - (8,527) 
31 ธันวำคม 2563 317,472 1,141 37,620 356,233 
เพิ่มขึ้น 31,656 - 14,493 46,149 

ตัดจ ำหนำ่ย 
(43,658) - (4,931) (48,589) 

31 ธันวำคม 2564 305,470 1,141 47,182 353,793 
คำ่เสือ่มรำคำสะสม     
1 มกรำคม 2563 - - - - 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี 65,844 435 11,714 77,993 
ตัดจ ำหนำ่ย (1,120) - - (1,120) 
31 ธันวำคม 2563 64,724 435 11,714 76,873 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี 63,443 437 12,177 76,057 
ตัดจ ำหนำ่ย (43,658) - (4,931) (48,589) 

31 ธันวำคม 2564 84,509 872 18,960 104,341 
มลูคำ่สทุธติำมบญัช ี     

31 ธันวำคม 2563 252,748 706 25,906 279,360 

31 ธันวำคม 2564 220,961 269 28,222 249,452 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำร อุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ รวม 
รำคำทนุ     
1 มกรำคม 2563 207,795 - 30,274 238,069 
เพิ่มขึ้น 118,204 1,141 6,132 125,477 
ตัดจ ำหนำ่ย (8,527) - - (8,527) 
31 ธันวำคม 2563 317,472 1,141 36,406 355,019 
เพิ่มขึ้น 31,656 - 14,493 46,149 
ตัดจ ำหนำ่ย (43,658) - (4,931) (48,589) 

31 ธันวำคม 2564 305,470 1,141 45,968 352,579 
คำ่เสือ่มรำคำสะสม     
1 มกรำคม 2563 - - - - 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี 65,844 435 11,557 77,836 
ตัดจ ำหนำ่ย (1,120) - - (1,120) 
31 ธันวำคม 2563 64,724 435 11,557 76,716 
ค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับป ี 63,443 437 11,873 75,753 
ตัดจ ำหนำ่ย (43,658) - (4,931) (48,589) 

31 ธันวำคม 2564 84,509 872 18,499 103,880 
มลูคำ่สทุธติำมบญัช ี     

31 ธันวำคม 2563 252,748 706 24,849 278,303 

31 ธันวำคม 2564 220,961 269 27,469 248,699 
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14.2 หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่  
 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

หนี้สินตำมสญัญำเชำ่ 171,803 196,805 170,986 195,660 
หัก: ดอกเบีย้รอกำรตัดจ ำหนำ่ย (11,804) (16,589) (11,764) (16,512) 
รวม 159,999 180,216 159,222 179,148 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมำยเหตุข้อ 37 ภำยใต้
หัวข้อควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

14.3 คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบัสญัญำเชำ่ทีร่บัรูใ้นงบก ำไรขำดทนุ 
 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรพัย์สิทธกิำรใช ้ 76,057 78,084 75,753 77,927 
ดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 7,201 7,210 7,164 7,187 
ค่ำใช้จำ่ยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสัน้ 10,640 10,414 10,411 9,966 
รวม 93,898 95,708 93,328 95,080 

 กลุ่มบริษัทฯมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 จ ำนวน 
80 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร:80 ล้ำนบำท) (2563: ในงบกำรเงินรวม 157 ล้ำนบำท และในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 156 ล้ำนบำท) 
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15. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ค่ำสมำชิก           
ตลำดและ 

ค่ำซื้อส่วนงำน
นำยหน้ำลูกค้ำ โปรแกรม 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

 ตลำดอนุพันธ์ รำยย่อย คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงพัฒนำ รวม 

รำคำทนุ      
1 มกรำคม 2563 6,605 6,384 412,558 6,609 432,156 
ซื้อเพิ่ม - - 2,385 5,592 7,977 
โอนเข้ำ (ออก) - - 5,612 (5,612) - 

31 ธันวำคม 2563 6,605 6,384 420,555 6,589 440,133 
ซื้อเพิ่ม - - 2,336 7,349 9,685 
ตัดจ ำหน่ำย - - (2,459) - (2,459) 
โอนเข้ำ (ออก) - - 5,331 (5,331) - 

31 ธันวำคม 2564 6,605 6,384 425,763 8,607 447,359 

คำ่ตัดจ ำหนำ่ยสะสม      
1 มกรำคม 2563 5,000 6,384 174,309 - 185,693 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี - - 39,768 - 39,768 

31 ธันวำคม 2563 5,000 6,384 214,077 - 225,461 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี - - 38,930 - 38,930 
ตัดจ ำหน่ำย - - (2,459) - (2,459) 

31 ธันวำคม 2564 5,000 6,384 250,548 - 261,932 

มลูคำ่สทุธติำมบญัช ี      

31 ธันวำคม 2563 1,605 - 206,478 6,589 214,672 

31 ธันวำคม 2564 1,605 - 175,215 8,607 185,427 

คำ่ตัดจ ำหนำ่ยส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวำคม 2563     39,768 

31 ธันวำคม 2564     38,930 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ ำหน่ำยหมดแล้วแต่ยังใช้งำน
อยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวมีจ ำนวน 113 ล้ำนบำท และ  109 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ  
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16. สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตัดบญัช ีและภำษเีงนิได ้ 

16.1 สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตัดบญัชี 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทำงภำษีที่เกิดจำกรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้             
รอตัดบัญชีที่แสดงใน                      
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษเีงนิไดร้อตัดบญัชทีีเ่กดิจำก:     
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 4,073 3,401 672 2,219 
ส่วนแบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม                 (5,932) (3,146) (2,786) (956) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 18,083 14,663 3,420 1,764 
(ก ำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำ                  
เงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ 765 12,041 (11,276) 13,544 

ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ - 849 (849) (41,452) 

อื่น ๆ 13,744 9,621 4,123 2,685 

สนิทรัพยภ์ำษเีงนิได้รอตัดบญัช ี 30,733 37,429 (6,696) (22,196) 

รับรู้รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้:     
- รับรู้ในส่วนก ำไรหรือขำดทุน   (7,918) (22,231) 

- รับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   1,222 35 

รวม   (6,696) (22,196) 
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 (หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

ส่วนเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้               
รอตัดบัญชีที่แสดงใน                      
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

ภำษเีงนิไดร้อตัดบญัชทีีเ่กดิจำก:     
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 4,073 3,401 672 2,219 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 17,720 14,068 3,652 1,538 
(ก ำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนและ
ตรำสำรอนุพันธ์ 765 12,041 (11,276) 13,544 

ขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ - 849 (849) (41,452) 

อื่น ๆ 13,739 9,618 4,121 2,682 

สนิทรัพยภ์ำษเีงนิได้รอตัดบญัชี 36,297 39,977 (3,680) (21,469) 

รับรู้รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้:     
- รับรู้ในส่วนก ำไรหรือขำดทุน   (7,440) (21,407) 
- รับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   3,760 (62) 

รวม   (3,680) (21,469) 

16.2 ภำษเีงนิได ้

 ภำษีเงินได้ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
ภำษเีงนิไดป้จัจบุัน     
ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี (67,904) - (67,904) - 
ภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี     
ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว และกำร

กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (7,918) (22,231) (7,440) (21,407) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (75,822) (22,231) (75,344) (21,407) 
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 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงก ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2564 2563 2564 2563 

     
ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 375,997 104,287 371,772 108,973 

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี (75,200) (20,857) (74,354) (21,795) 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือเป็นรำยได้หรือ                
ค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี (996) 392 (990) 388 

ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์              
ภำษีเงินได้ 374 (1,766) - - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของ                              
ก ำไรหรือขำดทุนเบ็ดเสร็จ (75,822) (22,231) (75,344) (21,407) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทย่อยมีรำยกำรผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้จ ำนวน 7 ล้ำนบำท ที่บริษัทย่อยไม่ได้
บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกบริษัทย่อยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำยังมีควำมไม่แน่นอนในก ำไรทำง
ภำษีในอนำคตที่เพียงพอที่จะน ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้  

ผลขำดทุนทำงภำษีดังกล่ำวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ภำยในปี 2568 
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17. สนิทรพัยอ์ืน่ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

31 ธันวำคม 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

31 ธันวำคม 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

ดอกเบี้ยค้ำงรับ 5,905 9,644 5,905 9,644 
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยลว่งหน้ำ 32,489 26,313 32,309 26,070 
เงินมัดจ ำ 15,814 20,980 15,813 20,979 
เงินสมทบกองทุนทดแทนควำมเสียหำยในระบบกำรช ำระรำคำและ
ส่งมอบหลักทรัพย ์ 135,182 115,461 135,182 115,461 

เงินประกันหลักทรัพย์เพื่อควำมมั่นคง 5,000 5,000 5,000 5,000 
เงินทดรองจ่ำย  3,217 8,143 3,217 8,118 
เงินปันผลค้ำงรับ 238 336 238 336 
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - - 705 
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยรอรับคืน 13,491 18,640 10,225 16,217 

อื่น ๆ 12,234 8,914 12,234 8,913 
รวม 223,570 213,431 220,123 211,443 

หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดข้ึน (2,856) (2,856) (2,856) (2,856) 

สินทรัพย์อื่น  220,714 210,575 217,267 208,587 

18. เงนิกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงนิ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

 อัตรำดอกเบี้ย ระยะเวลำคงเหลือของหนี้  
 ต่อปี ที่จะครบก ำหนดช ำระ  
 (ร้อยละ) น้อยกว่ำ 1 ป ี 1 - 5 ป ี มำกกว่ำ 5 ป ี รวม 

เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ      
ตั๋วสัญญำใช้เงิน                                              0.95 - 1.85 350,000 - - 350,000 

รวม  350,000 - - 350,000 

19. เจำ้หนีส้ ำนกัหกับัญชแีละบรษิทัหลกัทรัพย์ 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญช ี - 291,002 

เจ้ำหนี้บรษิัทหลักทรพัย์ตำ่งประเทศ 16,169 12,174 

เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบรษิัทหลักทรัพย์ 16,169 303,176 
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20. เจำ้หนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

เจำ้หนีธ้รุกจิหลกัทรพัย ์   
เจ้ำหนี้ซื้อขำยหลักทรพัย์ด้วยเงินสด 2,875,730 1,779,866 
เจ้ำหนี้ทรพัย์สินวำงประกัน 13,430 50,815 
เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 103,298 87,415 
เจ้ำหนี้ธุรกจิหลักทรพัย ์ 2,992,458 1,918,096 
เจำ้หนีธ้รุกจิสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้   
เจ้ำหนี้ธุรกจิสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 30,523 10,338 

เจำ้หนีธ้รุกจิหลกัทรพัยแ์ละสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ 3,022,981 1,928,434 

21. ตรำสำรหนีท้ีอ่อก 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2564 
 อัตรำดอกเบี้ย/ ระยะเวลำคงเหลือของหนี้  

 ส่วนลด ต่อปี ที่จะครบก ำหนดช ำระ  

 (ร้อยละ) น้อยกว่ำ 1 ปี 1 - 5 ป ี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
ตรำสำรหนีท้ีอ่อก      
หุ้นกู้ 3.60 - 507,545 - 507,545 

รวม  - 507,545 - 507,545 

(หน่วย: พันบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2563 
 อัตรำดอกเบี้ย/ ระยะเวลำคงเหลือของหนี้  
 ส่วนลด ต่อปี ที่จะครบก ำหนดช ำระ  
 (ร้อยละ) น้อยกว่ำ 1 ปี 1 - 5 ป ี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 

ตรำสำรหนีท้ีอ่อก      
ตั๋วแลกเงิน (มูลค่ำหน้ำตั๋ว 280                   
ล้ำนบำท และไม่มีดอกเบี้ย                           
หน้ำตั๋ว) 3.25 278,975 - - 278,975 

รวม  278,975 - - 278,975 
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22. ประมำณกำรหนีส้นิ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ต้นทุน                              

ในกำรรือ้ถอน 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ด้ำนเครดติที่              
คำดว่ำจะเกดิขึ้น อื่น ๆ รวม 

     
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - - - - 
เพิ่มขึ้นในระหว่ำงป ี 30,768 1,814 - 32,582 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 30,768 1,814 - 32,582 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่ำงป ี (2,638) 2,279 2,000 1,641 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 28,130 4,093 2,000 34,223 

23. ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนตำมภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ แสดงได้ดังนี้  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม  
 2564 2563 2564 2563 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนต้นป ี 73,314 64,493 70,340 62,649 
ส่วนที่รับรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน:     
ต้นทุนบริกำรในปจัจุบัน 12,051 11,087 11,093 10,003 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,564 1,596 1,515 1,550 
ต้นทุนบริกำรในอดีต  (2,417) - (2,417) - 

ส่วนที่รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัย:     
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ           
ด้ำนประชำกรศำสตร ์ 25,126 - 24,731 - 

ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติ            
ทำงกำรเงนิ  6,413 - 6,291 - 

ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ ์ (14,578) - (12,224) - 
ผลประโยชน์ทีจ่่ำยในระหว่ำงป ี (11,057) (3,862) (10,731) (3,862) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนปลำยป ี 90,416 73,314 88,598 70,340 
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ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนที่รวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน แสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 

 2564 2563 2564 2563 
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 12,051 11,087 11,093 10,003 
ต้นทุนดอกเบี้ย 1,564 1,596 1,515 1,550 
ต้นทุนบริกำรในอดีต (2,417) - (2,417) - 

รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 11,198 12,683 10,191 11,553 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ 
เป็นจ ำนวนประมำณ 2 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 2 ล้ำนบำท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของกลุ่ม
บริษัทฯประมำณ 12 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 12 ปี) 

สมมติฐำนที่ส ำคัญในกำรประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 
 (หน่วย: ร้อยละต่อป)ี 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 
อัตรำคิดลด 0.48 - 3.44 1.22 - 2.43 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดอืนในอนำคต  1.2 - 7.0 1.2 - 7.0 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 0.0 - 30.0 0.0 - 33.0 
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 ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้ 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2564 

 

สมมตฐิำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สมมตฐิำน ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (7.1) 1.0 7.8 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดอืนในอนำคต 1.0 7.9 1.0 (7.1) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (6.7) 20.0 7.8 

 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2563 

 

สมมตฐิำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สมมตฐิำน ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (4.3) 1.0 4.8 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดอืนในอนำคต 1.0 6.2 1.0 (5.7) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (8.5) 20.0 10.4 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2564 

 

สมมตฐิำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สมมตฐิำน               
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (6.9) 1.0 7.6 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดอืนในอนำคต 1.0 7.7 1.0 (6.9) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (6.5) 20.0 7.5 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2563 

 

สมมตฐิำนเพิ่มขึ้น  

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

สมมตฐิำน               
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) (ร้อยละตอ่ปี) (ล้ำนบำท) 
อัตรำคิดลด 1.0 (4.1) 1.0 4.6 
อัตรำกำรขึ้นเงินเดอืนในอนำคต 1.0 5.9 1.0 (5.4) 
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน 20.0 (8.1) 20.0 10.0 

24. หนีส้นิอื่น  
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 

2564 
31 ธันวำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2564 
31 ธันวำคม 

2563 
ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย 427,580 307,234 414,334 300,124 
ภำษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่่ำยค้ำงจ่ำย 10,773 9,573 10,759 9,559 
ภำษีมูลค่ำเพิ่มค้ำงจำ่ย 9,625 11,362 9,354 11,168 
เจ้ำหนี้อื่น 1,439 1,439 2,439 1,439 
เงินประกันพนักงำน 2,902 2,212 2,902 2,212 
อื่น ๆ 17,217 13,871 17,217 13,870 
รวมหนี้สินอื่น 469,536 345,691 457,005 338,372 

25. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) 
จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไป
จ่ำยเงินปันผลได้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯได้จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว 
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26. รำยไดค้ำ่นำยหนำ้ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 
 2564 2563 
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยหลักทรัพย ์ 1,789,856 1,188,652 
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยตรำสำรอนุพนัธ์ 138,119 120,644 
ค่ำนำยหนำ้อืน่ 2,045 5,456 

รวม 1,930,020 1,314,752 

27. รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมและบรกิำร 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2564 2563 2564 2563 
     
กำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ 64,862 57,501 64,862 57,501 
ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 13,782 17,200 13,782 17,200 
กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 1,431 2,326 1,431 2,326 
กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ 4,634 3,168 4,634 3,098 
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน 26,148 38,253 26,148 38,253 
อื่น ๆ 3,128 4,339 3,128 4,339 

รวม 113,985 122,787 113,985 122,717 

28. รำยได้ดอกเบีย้ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2564 2563 2564 2563 
     
รำยได้จำกเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ 93,921 40,947 93,921 40,947 
รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินฝำกในสถำบันกำรเงินและ
พันธบัตรรัฐบำล 36,236 43,789 36,194 43,654 

รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 66 33 66 33 

รวม 130,223 84,769 130,181 84,634 
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29. ก ำไรและผลตอบแทนจำกเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 

 2564 2563 
   
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 221,026 (21,179) 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกตรำสำรอนุพันธ์ (71,231) 177,135 
เงินปันผลรับ 15,819 12,878 

รวม 165,614 168,834 

30. คำ่ใชจ้ำ่ยดอกเบีย้ 
(หน่วย: พันบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 

 2564 2563 2564 2563 
     
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 4,611 5,546 4,611 5,546 
ตรำสำรหนี้ที่ออก 18,907 - 18,907 - 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ 7,201 7,211 7,164 7,187 
เงินฝำกลูกค้ำ 16,879 21,964 16,879 21,964 

รวม 47,598 34,721 47,561 34,697 

31. กองทนุส ำรองเลีย้งชพี 

 กลุ่มบริษัทฯและพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
ส ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษัทฯและพนักงำนของแต่ละบริษัทจ่ำยสมทบกองทุนดังกล่ำวเป็นรำยเดือนในอัตรำ
ร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนสองแห่ง และจะถูก
จ่ำยให้กับพนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯได้รับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวนเงิน 22 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 
20 ล้ำนบำท) (2563: ในงบกำรเงินรวม 22 ล้ำนบำท และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 20 ล้ำนบำท) 
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32. ก ำไรตอ่หุน้ 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (ไม่รวม

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี 

33. เงนิปันผล 
    

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น 
  (ล้ำนบำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2563 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้นเมือ่   
  วันที่ 30 เมษำยน 2564 35 0.06 

34. รำยกำรธรุกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

34.1 ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ชื่อ ควำมสัมพันธ ์

บริษัท หลักทรัพย์ที่ปรึกษำกำรลงทนุ เอฟเอสเอส                                                    
อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด  

เป็นบริษัทย่อย 

SBI Royal Securities Plc. เป็นบริษัทร่วม 
Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd.(1) ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ  
บริษัท ทรูวิชั่น กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน 
บริษัท ฟินันซำ่ จ ำกัด (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกัน จนถงึวันท่ี 16 ธนัวำคม 2564 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่ำ จ ำกัด มีกรรมกำรร่วมกัน จนถงึวันท่ี 16 ธนัวำคม 2564 
บริษัท ฟินันซำ่ ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 16 ธันวำคม 2564 
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) ผู้ถือหุ้น 

(1) Pilgrim Finansa Investment Holding Pte. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2564 โดยถือหุ้นของบริษัทฯใน
อัตรำร้อยละ 29.29 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 
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34.2 รำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญระหว่ำงปี 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทฯมีรำยกำรธุรกิจที่ส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไป
ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำนั้น ซึ่งเป็นไปตำมปกติ
ธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวำคม  
 2564 2563 2564 2563 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธรุกจิกบับรษิทัยอ่ย      
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)      

รำยได้อ่ืน - - 3,600 3,600 อัตรำตำมสัญญำ 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น - - 53,800 45,000 อัตรำตำมสัญญำ 
รำยกำรธรุกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั      
กรรมกำรและผูบ้ริหำร      
 รำยได้ค่ำนำยหนำ้ 54 95 54 95 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทัว่ไป 
บริษัทและบุคคลที่เก่ียวข้องกัน      
 รำยได้ค่ำนำยหนำ้ 123 323 123 323 ตำมอัตรำที่คิดกับลูกค้ำทัว่ไป 
 รำยได้ค่ำธรรมเนยีมและบริกำร 6,421 13,903 6,421 13,903 อัตรำตำมสัญญำ 
 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจำ่ย 5,351 529 5,351 529 ตำมอัตรำที่ตกลงร่วมกัน 
 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 577 5,400 577 5,400 อัตรำตำมสัญญำ 
 เงินปันผลจ่ำย 13,705 - 13,705 - ตำมทีป่ระกำศจ่ำย 
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34.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกัน 

ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ ่มบริษัทฯและบุคคลหรือกิจกำรที ่เกี ่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มี
รำยละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

31 ธันวำคม 
2564 

31 ธันวำคม 
2563 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด     

ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 2,043 5,355 2,043 5,355 
ลกูหนีอ้ืน่     
บริษัทหลักทรัพยท์ี่ปรึกษำกำรลงทุนเอฟเอสเอส                                      
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด - - - 705 

บริษัท หลักทรัพย์ ฟินนัซำ่ จ ำกัด - 1,303 - 1,303 
คำ่ใชจ้ำ่ยจำ่ยลว่งหนำ้     
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินนัซำ่ จ ำกัด - 153 - 153 

คำ่ใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย     
บริษัทหลักทรัพยท์ี่ปรึกษำกำรลงทุนเอฟเอสเอส                                      
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด - - 1,000 5,300 

หนีส้นิอืน่     
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินนัซำ่ จ ำกัด  - 5,400 - 5,400 

34.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯรับรู้ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำร
และผู้บริหำรส ำคัญ ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวำคม 
 2564 2563 2564 2563 
     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 279 205 263 186 
ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน 10 9 9 8 
รวม 289 214 272 194 
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35. ภำระผกูพนัและหนีส้นิทีอ่ำจเกดิขึ้น 

35.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วันที ่ 31 ธันวำคม 2564 บริษัทฯมีภำระผูกพันเกี ่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 15 ล้ำนบำท                       
(31 ธันวำคม 2563: 16 ล้ำนบำท) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรติดตั้งซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ 

35.2 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีคดีซึ่งบริษัทฯถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 16 ล้ำนบำท ซึ่งผล
ของคดียังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯประเมินว่ำอำจจะได้รับผลเสียหำยบำงส่วน จึงได้  ตั้งส ำรองค่ำเผื่อ
ผลเสียหำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจ ำนวนประมำณ 2 ล้ำนบำท ในงบกำรเงิน 

36. สว่นงำนด ำเนินงำน 

 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนที่น ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษัทฯจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริกำร กลุ่มบริษัทฯมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้น 3 ส่วนงำน ดังนี้ 

- ส่วนงำนนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เป็นส่วนงำนที่เป็นนำยหน้ำในกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ นำยหน้ำในกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ และกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

- ส่วนงำนวำณิชธนกิจ เป็นส่วนงำนให้บริกำรกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรเป็นที่ปรึกษำกำรลงทุน และ
ธุรกรรมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน 

- ส่วนค้ำหลักทรัพย์ เป็นส่วนงำนที่ดูแลกำรลงทุน 

กลุ่มบริษัทฯไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนที่รำยงำน 

 ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ในกำร
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วน
งำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน  
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 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปน้ี 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 

ส่วนงำนนำยหน้ำ 

ซื้อขำยหลักทรพัย์และ
สัญญำซื้อขำย ส่วนงำน                กำรตัดรำยกำรบัญชี     

 
ล่วงหน้ำ วำนิชธนกิจ ส่วนค้ำหลักทรัพย์               ระหว่ำงกัน งบกำรเงินรวม 

 
2564 2563 2564 2563 2564 2564 2563 2564 2563 2564 

รำยได้จำกภำยนอก 2,163 1,432 51 55 97 103 (54) (45) 2,257 1,545 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน           
    ตำมส่วนงำน 807 396 25 24 38 31 1 (1) 871 450 
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:           
     ดอกเบี้ยรับและเงินปันผล         130 85 
     รำยได้อื่น         54 51 
     ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน         (679) (482) 

     ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้         (76) (22) 

ก ำไรส ำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษทัฯ         300 82 

สินทรัพย์จ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปน้ี  

 (หน่วย: ล้ำนบำท) 

สนิทรพัยข์องสว่นงำน 

ส่วนงำน
นำยหนำ้ซื้อขำย
หลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ 

ส่วนงำน                 
วำณิชธนกิจ 

ส่วนค้ำ
หลักทรัพย ์ รวมส่วนงำน 

สินทรัพยท์ี่ไม่ได้
ปันส่วน รวม 

31 ธันวำคม 2564 5,212 2 714 5,928 1,119 7,047 

31 ธันวำคม 2563 4,042 - 708 4,750 1,197 5,947 

 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์  

 กลุ่มบริษัทฯด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดังนั้นรำยได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงิน จึง
ถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่ 

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรือ
มำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ตำมงบกำรเงินรวม 
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37. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน  

เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส ำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชี
และบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้
กู้ยืมแก่พนักงำน เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ เจ้ำหนี้ธุรกิ จหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์และตรำสำรหนี้ที่ออก กลุ่มบริษัทฯมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังนี้ 

37.1 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 

ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต คือ ควำมเสี่ยงที่คู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญำหรือมีคุณภำพ
ด้ำนเครดิตเสื่อมลงจนไม่สำมำรถช ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตำมสัญญำได้ 

 กลุ่มบริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่เกี ่ยวเนื่องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ รำยได้
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรค้ำงรับจำกธุรกิจจัดกำรลงทุน เงินฝำกกับธนำคำรและสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้ส ำนักหักบญัชี
และบริษัทหลักทรัพย์ และเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ จ ำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทฯอำจต้องสูญเสียจำกควำมเสี่ยงดำ้น
เครดิตคือมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ก ำหนดเกี่ยวกับกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยใช้โมเดลผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นซึ่งกลุ่มบริษัทฯได้จัดท ำและทบทวนโมเดลผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
แล้วอย่ำงเหมำะสม โดยกลุ่มบริษัทฯจะสอบทำนตัวเลขและข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรค ำนวณเป็นระยะ 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

บริษัทฯบริหำรควำมเสี่ยงโดยมีกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมัติวงเงินซื้อขำยหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อของลูกค้ำ กำร
ทบทวนวงเงิน กำรวำงหลักประกันและกำรติดตำมควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต นอกจำกนี้กำรให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีกำร
กระจุกตัวมำกนัก เนื่องจำกบริษัทฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและ มีอยู่จ ำนวนมำกรำย  

เงินฝำกกับธนำคำรและสถำบันกำรเงิน และเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ 

 กลุ่มบริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของเงินฝำกกับธนำคำรและสถำบันกำรเงินและเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ไม่สูงมำก
นักเนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯมีเงินฝำกกับธนำคำรและสถำบันกำรเงินที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตที่อยู่ในระดับสูง
ซึ่งประเมินโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิต ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้กลุ่มบริษัทฯเลือกลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบำลหรือพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งมีควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่ต ่ำ 
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37.2 ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด 

ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด คือควำมเสี่ยงที่กระแสเงินสดหรือมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินอำจเปลี่ย นแปลงไป
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในตลำด อันเกี่ยวเนื่องมำจำกจำกอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน และรำคำตรำ
สำรทุน กลุ่มบริษัทฯบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว ดังนี้ 

37.2.1 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย 

กลุ่มบริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและตรำสำรหนี้ที่ออก อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำก
สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง
ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต ่ำ  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย 
และส ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบก ำหนด หรือวันที่มีกำร
ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2564 
 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงนิ  
  มีอัตรำดอกเบีย้คงที ่     
 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย    อัตรำดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ  ลูกหนี้ด้อย ไม่ม ี  อัตรำ อัตรำ 
 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที ่
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ    
เงินสด 45 - - - - 141 186 0.05 - 0.35 - 

ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและ               
บริษัทหลักทรัพย์  - - - - - 872 872 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                      
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  1,966 103 - - 16 2,255 4,340 4.75 - 5.50 - 

สินทรัพย์อนุพนัธ ์ - - - - - 6 6 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 6 - - - - - 6 2.47 - 3.43 - 
หนีส้นิทำงกำรเงนิ           
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและ               
บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 16 16 - - 

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ           
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 13 - - - 3,010 3,023 - 0.20 - 0.30 

หนี้สินอนพุันธ ์ - - - - - 19 19 - - 
ตรำสำรหนี้ที่ออก - - - 508 - - 508 - 3.60 
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธันวำคม 2563 

 ยอดคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงนิ  
  มีอัตรำดอกเบีย้คงที ่     
 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย    อัตรำดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหม่หรือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ  ลูกหนี้ด้อย ไม่ม ี  อัตรำ อัตรำ 
 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที ่

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ         
เงินสด 122 - - - - 100 222 0.05 - 0.75 - 

ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและ               
บริษัทหลักทรัพย์  - - - - - 282 282 - - 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                      
และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  1,162 95 - - 15 2,487 3,759 4.75 - 5.25 - 

สินทรัพย์อนุพนัธ ์ - - - - - 1 1 - - 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 3.43 - 
หนีส้นิทำงกำรเงนิ           
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงนิ - 350 - - - - 350 - 0.95 - 1.85 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและ               
บริษัทหลักทรัพย ์ - - - - - 303 303 - - 

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ           
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 51 - - - 1,877 1,928 - 0.30 

หนี้สินอนพุันธ ์ - - - - - 23 23 - - 
ตรำสำรหนี้ที่ออก - - 279 - - - 279 - 3.25 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2564 
 ยอดคงเหลือของเครือ่งมอืทำงกำรเงิน  
  มีอัตรำดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย    อัตรำดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหมห่รือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ  ลูกหนีด้้อย ไม่มี  อัตรำ อัตรำ 
 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบี้ย รวม ลอยตัว คงที ่
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ               
เงินสด 23 - - - - 139 162 0.05 - 0.125 - 

ลูกหนี้ส ำนกัหักบญัชีและ               
บริษัทหลักทรพัย์  - - - - - 872 872 - - 

ลูกหนี้ธรุกิจหลักทรัพย์                      
และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  1,966 103 - - 16 2,255 4,340 4.75 - 5.50 - 

สินทรัพย์อนพุันธ ์ - - - - - 6 6 - - 
เงินใหกู้้ยืมแก่พนกังำน 6 - - - - - 6 2.47 - 3.43 - 
หนีส้นิทำงกำรเงนิ           
เจ้ำหนี้ส ำนกัหักบญัชีและ               
บริษัทหลักทรพัย ์ - - - - - 16 16 - - 

เจ้ำหนี้ธรุกิจหลักทรพัย์และ           
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 13 - - - 3,010 3,023 - 0.20 - 0.30 

หนี้สินอนุพันธ ์ - - - - - 19 19 - - 
ตรำสำรหนี้ท่ีออก - - - 508 - - 508 - 3.60 

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2563 
 ยอดคงเหลือของเครือ่งมอืทำงกำรเงิน  
  มีอัตรำดอกเบี้ยคงที ่     
 มีอัตรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอัตรำดอกเบี้ย    อัตรำดอกเบี้ย                    
 ดอกเบี้ย ใหมห่รือวันครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 

ปรับขึ้นลงตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ  ลูกหนีด้้อย ไม่มี 
ปรับขึ้นลง
ตำม เมื่อทวง น้อยกว่ำ 

 อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบี้ย อัตรำตลำด ถำม 1 ปี 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ                
เงินสด 105 - - - - 99 204 0.05 - 0.75 - 

ลูกหนี้ส ำนกัหักบญัชีและ               
บริษัทหลักทรพัย์  - - - - - 282 282 - - 

ลูกหนี้ธรุกิจหลักทรัพย์                      
และสัญญำซือ้ขำยล่วงหนำ้  1,162 95 - - 15 2,487 3,759 4.75 - 5.25 - 

สินทรัพย์อนพุันธ ์ - - - - - 1 1 - - 
เงินใหกู้้ยืมแก่พนกังำน 1 - - - - - 1 3.43 - 
หนีส้นิทำงกำรเงนิ           
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน - 350 - - - - 350 - 0.95 - 1.85 
เจ้ำหนี้ส ำนกัหักบญัชีและ               
บริษัทหลักทรพัย ์ - - - - - 303 303 - - 

เจ้ำหนี้ธรุกิจหลักทรพัย์และ           
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - 51 - - - 1,877 1,928 - 0.30 

หนี้สินอนุพันธ ์ - - - - - 23 23 - - 
ตรำสำรหนี้ท่ีออก - - 279 - - - 279 - 3.25 
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กำรวิเครำะห์ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย  

 ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของบริษัทฯจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงสมเหตุสมผลของอัตรำดอกเบี้ยของ
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 
โดยก ำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี แสดงได้ดังนี้ 

 2564 2563 
 อัตรำดอกเบี้ย                             

เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 
ผลกระทบต่อ                 
ก ำไรก่อนภำษ ี

อัตรำดอกเบี้ย                             
เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 

ผลกระทบต่อ                 
ก ำไรก่อนภำษ ี

 (ร้อยละ) (พันบำท) (ร้อยละ) (พันบำท) 
เงินใหกู้้ยืมเพื่อซือ้หลกัทรพัย ์ 0.25% 4,916 0.25% 2,904 
 (0.25%) (4,916) (0.25%) (2,904) 

 กำรวิเครำะห์ผลกระทบนี้ไม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต เหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงอำจมีผลแตกต่ำงจำกกำรวิเครำะห์ 

37.2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ในต่ำงประเทศและมีรำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมียอดคงเหลือที่มีสำระส ำคัญของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้ 

(หน่วย: ล้ำนหน่วย) 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หนี้สินทำงกำรเงิน อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน 

31 ธันวำคม 
2564 

31 ธันวำคม
2563 

31 ธันวำคม 
2564 

31 ธันวำคม
2563 

31 ธันวำคม 
2564 

31 ธันวำคม
2563 

     (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดองเวียดนำม 256,679.3 94,684.3 244,204.5 86,777.4 0.0015 0.0013 
เหรียญฮ่องกง 11.4 11.0 11.3 10.9 4.2886 3.8753 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.9 3.7 2.7 1.9 33.4199 30.0371 
ยูโร 0.3 0.1 0.3 0.1 37.8948 36.8764 

 นอกจำกนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทฯไม่มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือ 
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37.2.3ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุน 

 บริษัทฯมีควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุนที่เกิดจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์และรำคำของตรำสำรอนุพันธ์
ซึ่งอำจจะมีผลท ำให้มูลค่ำเงินลงทุนและมูลค่ำหลักประกันของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำลดลง
อย่ำงมีนัยส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำวะตลำดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดในธุรกรรมต่ำง ๆ ของบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม และมีกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมนโยบำย 

37.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 

 ควำมเสี ่ยงด้ำนสภำพคล่อง ค ือ ควำมเสี ่ยงที ่กล ุ ่มบริ ษ ัทฯอำจได้ร ับควำมเสียหำยอันส ืบเนื ่องมำจำกที่                            
กลุ่มบริษัทฯไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอตำมควำมต้องกำรและ
ทันต่อเวลำที่กลุ่มบริษัทฯจะต้องน ำไปช ำระภำระผูกพันได้เมื่อครบก ำหนด 

กลุ่มบริษัทฯมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยจัดให้มีกำรติดตำมและวำงแผนเกี่ยวกับกระแสเงิน
สด รวมทั้งจัดหำวงเงินสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงินเพ่ือให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ระยะเวลำคงเหลือของเครื่องมือทำงกำรเงินนับจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 
มีดังนี ้

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2564 

      ลูกหนี ้  
 เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก ำหนด ด้อยคุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 186 - - - - - 186 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษทัหลักทรพัย ์ - 872 - - - - 872 
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ำ  103 2,255 - - 1,966 16 

 
4,340 

สินทรัพย์อนุพันธ์ - 6 - - - - 6 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 6 - - - - - 6 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 16 - - - - 16 
เจ้ำหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ำ 13 3,010 - - - - 3,023 

หนี้สินอนุพันธ์ - 19 - - - - 19 
ตรำสำรหนี้ที่ออก - - 508 - - - 508 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - 56 104 - - - 160 
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวำคม 2563 

      ลูกหนี ้  
 เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก ำหนด ด้อยคุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 222 - - - - - 222 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษทัหลักทรพัย ์ - 282 - - - - 282 
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ำ  95 2,487 - - 1,162 15 3,759 

สินทรัพย์อนุพันธ์ - 1 - - - - 1 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 350 - - - - - 350 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 303 - - - - 303 
เจ้ำหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ำ 51 1,877 - - - - 1,928 

หนี้สินอนุพันธ์ - 23 - - - - 23 
ตรำสำรหนี้ที่ออก - 279 - - - - 279 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - 54 124 2 - - 180 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2564 

      ลูกหนี ้  
 เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก ำหนด ด้อยคุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 162 - - - - - 162 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษทัหลักทรพัย ์ - 872 - - - - 872 
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ำ  103 2,255 - - 1,966 16 

 
4,340 

สินทรัพย์อนุพันธ์ - 6 - - - - 6 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 6 - - - - - 6 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 16 - - - - 16 
เจ้ำหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ำ 13 3,010 - - - - 3,023 

หนี้สินอนุพันธ์ - 19 - - - - 19 
ตรำสำรหนี้ที่ออก - - 508 - - - 508 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - 56 103 - - - 159 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธันวำคม 2563 

      ลูกหนี ้  
 เมื่อทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก ำหนด ด้อยคุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 204 - - - - - 204 
ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษทัหลักทรพัย ์ - 282 - - - - 282 
ลูกหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ำ  95 2,487 - - 1,162 15 3,759 

สินทรัพย์อนุพันธ์ - 1 - - - - 1 
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน 1 - - - - - 1 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน 350 - - - - - 350 
เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ - 303 - - - - 303 
เจ้ำหนี ้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื ้อขำย
ล่วงหน้ำ 51 1,877 - - - - 1,928 

หนี้สินอนุพันธ์ - 23 - - - - 23 
ตรำสำรหนี้ที่ออก - 279 - - - - 279 
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - 54 123 2 - - 179 
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38. กำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 
38.1 มลูคำ่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดง
ตำมล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้  

(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2564 

 
มูลค่ำ มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำมบัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ยตุธิรรม 

 
    

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ      
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย์ 13 13 - - 13 

สินทรัพยต์รำสำรอนพุันธ์(1)      
สัญญำออปชั่น 6 6 - - 6 

เงินลงทุน      
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 711 711 - - 711 
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดใน
ประเทศ 3 - - 3 3 

หนีส้นิทำงกำรเงนิ      
หนีส้นิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่มลูคำ่ยตุธิรรม      
เจ้ำหนี้ธุรกจิหลักทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ      
เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 103 103 - - 103 

หนี้สินอนพุันธ(์1)      
ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนพุันธ ์ 17 17 - - 17 
สัญญำออปชั่น 2 2 - - 2 

(1) สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิงของสัญญำประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมของ
สัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564: มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจ ำนวน 7 ล้ำนบำท และ 10 
ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งบันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ใช้ข้อมูลระดับ 1 ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 
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(หน่วย: ล้ำนบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธันวำคม 2563 

 
มูลค่ำ มูลค่ำยุติธรรม 

 
ตำมบัญช ี ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิ 
สนิทรพัยท์ำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่ยตุธิรรม 

 
    

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ      
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย์ 51 51 - - 51 

สินทรัพยต์รำสำรอนพุันธ์(1)      
สัญญำออปชั่น 1 1 - - 1 

เงินลงทุน      
ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศ 704 704 - - 704 
ตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดใน
ประเทศ 3 - - 3 3 

หนีส้นิทำงกำรเงนิ      
หนีส้นิทำงกำรเงนิทีว่ดัมลูคำ่มลูคำ่ยตุธิรรม      
เจ้ำหนี้ธุรกจิหลักทรพัย์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ      
เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรพัย ์ 87 87 - - 87 

หนี้สินอนพุันธ(์1)      
ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนพุันธ ์ 23 23 - - 23 

(1) สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพย์อ้ำงอิงของสัญญำประเภทนั้นๆ ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมของ
สัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563: มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินอนุพันธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส มีจ ำนวน 32 ล้ำนบำท และ 
2 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซึ่งบันทึกรวมอยู่ใน “ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์” ใช้ข้อมูลระดับ 1 ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม  

กลุ่มบริษัทฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(ก) มูลค่ำยุติธรรมของลูกหนี้/เจ้ำหนี้ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยหลังสุด ณ 
สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำย 

(ข)  มูลค่ำยุติธรรมของใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศค ำนวณ โดยใช้รำคำ
เสนอขำยหลังสุด ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำย 

(ค)  มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและสัญญำออปชั่นที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดค ำนวณโดยใช้
รำคำที่ใช้ช ำระรำคำของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำนั้นของบริษัทตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (มหำชน) ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำย 
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(ง)  มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอซื้อหลังสุด 
ณ สิ้นวันท ำกำรสุดท้ำย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดในประเทศประมำณ
โดยใช้มูลค่ำตำมบัญชีในปัจจุบันของบริษัทท่ีไปลงทุน 

(จ) สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนใหญ่อยู่ในประเภทจะครบก ำหนดในระยะเวลำ
อันสั้นหรือมีอัตรำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริษัทฯจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำวใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

39. กำรบรหิำรจดักำรทนุ 

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯในกำรบริหำรทุนของบริษัทฯคือ กำรด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
กำรด ำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

40. เหตกุำรณภ์ำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

1) เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ ดังต่อไปน้ี 

1.1) ให ้บร ิษ ัทหลักทรัพย ์ท ี ่ปร ึกษำกำรลงทุน เอฟเอฟเอส อินเตอร์เนชั ่นแนล จ  ำกัด (“FSSIA”)                        
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 96.25 เข้ำซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทหลักทรัพย์ 
ฟินันซ่ำ จ ำกัด (“FSL”) จ ำนวน 39,999,995 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท คิดเป็นสัดส่วนประมำณ
ร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยแล้วทั้งหมดของ FSL ในรำคำซื้อหุ้นละ 12.2547 บำท 
รวมทั้งสิ้น 490,187,938.73 บำท จำกบริษัท ฟินันซ่ำ จ ำกัด (มหำชน) ("FNS") และบริษัท ฟินันซ่ำ 
ฟันด์ แมนเนจเม้นท์ จ ำกัด และ 

1.2) ให้บริษัทฯ หรือบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมำยเข้ำซื้อหุ้นสำมัญของ FSSIA จ ำนวน 3,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.75 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ 
FSSIA ในรำคำซื้อหุ้นละ 163.28 บำท รวมทั้งสิ้น 489,840 บำท เพื่อป้องกันกำรถือหุ้นไขว้ระหว่ำง FSL 
และ FSSIA ภำยหลังจำกกำรเข้ำลงทุนใน FSL 

บริษัทฯ คำดว่ำกำรลงทุนใน FSL และ FSSIA ดังกล่ำวจะเสร็จสมบูรณ์ภำยในไตรมำสที ่ 2 ของ ปี 2565 
หลังจำกที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภำยใต้สัญญำซื้อขำยหุ้นเป็นผลส ำเร็จ อย่ำงไรก็ตำมกำรซื้อขำยหุ้นของ 
FSSIA และ FSL ยังมีควำมไม่แน่นอน เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะเกิดขึ้นภำยหลังจำกได้รับอนุมัตกิำร
ซื้อขำยหุ้นจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ FNS 
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2) เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปี 2565 ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้  

2.1)  เพื่อพิจำรณำและอนุมัติจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็นเงินปันผล
ทั้งสิ้น 58 ล้ำนบำท 

2.2) เพื่อพิจำรณำอนุมัติแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำรของบริษัทฯ และกำรด ำเนินกำรอื่น 
ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ("แผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ”) โดยภำยใต้แผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ (1) บริษัทฯ จะ
ด ำเนินกำรให้มีกำรจัดตั้งบริษัทมหำชนจ ำกัดที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) 
ภำยใต้ชื่อ “บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จ ำกัด (มหำชน)” (Finansia X Public Company Limited) (“Hold 
Co.”) (2) ภำยหลังจำกที่แผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ ได้รับกำรอนุญำตเบื้องต้นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) และบริษัทฯ ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) ให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรถือหุ้น รวมถึง                    
กำรได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ Hold Co. ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ที ่ออกใหม่                  
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 34/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ที ่ออกใหม่พร้อมกับกำรท ำค ำเสนอซื ้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื ่อปรับ
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) ("ประกำศ ทจ. 34/2552”) และกำรได้รับ
มติอนุมัติกำรเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจำกตลำดหลักทรัพย์ฯ Hold 
Co. จะท ำค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยก ำหนดวิธีช ำระค่ำตอบแทนด้วยหุ้นสำมัญเพิ่ม
ทุนเพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนกับหุ้นสำมัญของบริษัทฯในอัตรำแลกหลักทรัพย์เท่ำกับ 1 หุ้นสำมัญของ
บริษัทฯ ต่อ 1 หุ ้นสำมัญของ Hold Co. ทั ้งนี ้ หำกครบก ำหนดระยะเวลำรับซื ้อตำมค ำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์แล้วปรำกฏว่ำจ ำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนำขำยมีจ ำนวนน้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิกค ำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (3) ภำยหลังกำรท ำค ำเสนอ
ซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น Hold Co.  จะน ำหุ้นสำมัญของ Hold Co. เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะถูกเพิกถอนออกจำกกำรเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน และ (4) ภำยหลังจำกที่ Hold Co. เข้ำจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสิ้น Hold Co. ในฐำนะ                    
ผู้ถือหุ้นทำงตรงในบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทฯ ไม่ว่ำ โดยทำงตรง
หรือทำงอ้อม ณ วันที่กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นเสร็จสิ้น ได้แก่ หุ้นสำมัญของบริษัทหลักทรัพย์ที่
ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (“FSSIA”) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่ำ 
จ ำกัด (“FSL”) รวมถึงหุ้นของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อขยำยธุรกิจทำงกำรเงิน เช่น Digital Asset 
Broker, ICO Portal และธุรกิจอื่น ๆ ในรำคำมูลค่ำตำมบัญชี เพื่อเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรของบริษัทใน
กลุ่มทั้งหมดมำอยู่ภำยใต้กำรจัดกำรของ Hold Co. โดยตรง  
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41. กำรอนมุตังิบกำรเงนิ 

 งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565 

 


