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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย                         
(กลุ่มบริษทัฯ) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม                            
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั  

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 ผลกำรด ำเนินงำนและ                       
กระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
และเฉพำะของบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัฯตำมประมวลจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชี รวมถึงมำตรฐำนเร่ืองควำมเป็นอิสระ ท่ีก ำหนด
โดยสภำวชิำชีพบญัชี (ประมวลจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ                     
งบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมประมวลจรรยำบรรณของ                                 
ผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 1.2 เก่ียวกบัแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้และ                 
กำรจดักำรของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งน้ีขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้                         
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ          
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบ                 
งบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลักทรัพย์  

รำยไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัฯประกอบดว้ยรำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยจ์  ำนวน 1,431 ลำ้นบำท                    
ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ท่ี 25 ซ่ึงคิดเป็นอตัรำร้อยละ 60 ของรำยไดร้วม โดยบริษทัฯคิดค่ำนำยหนำ้
จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยเ์ป็นอตัรำร้อยละจำกปริมำณกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นแบบต่อรองอยำ่งเสรี และมี
โครงสร้ำงอตัรำเป็นแบบขั้นบนัได เน่ืองจำกขนำดและปริมำณของรำยกำรท่ีเกิดข้ึนและจ ำนวนลูกคำ้มีจ ำนวนมำก
และอตัรำค่ำธรรมเนียมท่ีคิดกบัลูกคำ้ข้ึนอยูก่บัหลำยปัจจยั อีกทั้งกำรบนัทึกรับรู้รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยอ์ำศยักำรประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศเป็นหลกั ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบั                            
กำรตรวจสอบวำ่รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยไ์ดรั้บรู้ดว้ยมูลค่ำท่ีถูกตอ้งตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบโดยกำรประเมินและสุ่มตวัอยำ่งทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบั                   
กำรบนัทึกรับรู้รำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์กำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ               
ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรค ำนวณรำยไดค้่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์รวมถึงกำรสุ่มทดสอบอตัรำค่ำนำยหนำ้ 
กำรค ำนวณและกำรบนัทึกรำยกำรบญัชี นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดว้เิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดค้่ำนำยหนำ้
จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละสุ่มตรวจสอบรำยกำรปรับปรุงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีท ำผำ่นใบส ำคญัทัว่ไป 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนของลูกหน้ีธุรกจิหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ของบริษทัฯมีจ ำนวนรวม 4,393                    
ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 55 ของยอดสินทรัพยร์วมของบริษทัฯ ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                       
ขอ้ท่ี 4.10 และขอ้ 8 บริษทัฯรับรู้ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss) ของลูกหน้ี
ดงักล่ำวตำมขอ้ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ซ่ึงกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุน                              
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้มีสำระส ำคญั เน่ืองจำก
ผูบ้ริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรก ำหนดเกณฑใ์นกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีมีนยัส ำคญัและ
สมมติฐำนท่ีใชใ้นโมเดลท่ีค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนดงักล่ำว นอกจำกน้ีบริษทัฯยงัมีลูกหน้ีจ ำนวนมำกรำยและมี
ยอดคงคำ้งเป็นจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบักำรตรวจสอบควำมเพียงพอ
ของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบควำมเพียงพอของประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนโดย 

• ประเมินและสุ่มทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถำนะคงคำ้งของลูกหน้ี                        
กำรจดัชั้นตำมกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของลูกหน้ี กำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนและกำรบนัทึกบญัชี รวมถึงประเมินและสุ่มทดสอบควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำน
และโมเดลผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

• ตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน              
โดยกำรสุ่มทดสอบขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน สถำนะ           
คงคำ้งของลูกหน้ี กำรจดัชั้นตำมกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของลูกหน้ี กำรรับช ำระเงิน
ภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน และกำรค ำนวณค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน รวมถึง
ตรวจสอบควำมเพียงพอและเหมำะสมของกำรเปิดเผยขอ้มูล 
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้                   
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                                   
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่                                        
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูล                   
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัฯในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชี
ส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัฯหรือหยดุด ำเนินงำน                      
หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                      
กลุ่มบริษทัฯ  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและ 
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต              
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง               
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง                     
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน                               
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง          
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก            
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                           
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัฯ 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร        
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร  
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัฯในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัฯตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัฯเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อ                        
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบ                            
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ              
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน              
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระ และกำรด ำเนินกำรเพื่อขจดั
อุปสรรคหรือมำตรกำรป้องกนัของขำ้พเจำ้ (ถำ้มี) 



 

 

7 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด                                 
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ือง
เหล่ำน้ีไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ
หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะ             
กำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์                           
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 

 
 
รัตนำ จำละ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 21 กุมภำพนัธ์ 2566 
 



บริษทัหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 33.3 461,154,719           185,987,239           388,879,681           162,366,660           

ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 7 1,044,347,081        871,998,685           1,044,347,081        871,998,685           

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 8 4,392,874,848        4,339,919,213        4,392,874,848        4,339,919,213        

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการคา้งรับ 33,612,419             3,601,711               6,186,419               3,601,711               

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 9 330,360                  5,748,160               330,360                  5,748,160               

เงินลงทุน 10 561,301,009           714,108,150           440,562,574           714,108,150           

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย 33.4 -                              -                              490,000,000           -                              

เงินให้กูย้มืแก่พนกังาน 2,888,245               6,370,251               2,888,245               6,370,251               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 11 141,954,576           135,121,728           163,652,031           113,162,491           

อาคารชุดและอุปกรณ์ 13 485,711,685           98,032,030             100,021,404           98,032,030             

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14.1 200,884,484           249,452,176           198,539,141           248,698,770           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15 212,447,246           185,427,106           197,011,966           185,427,106           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 16.1 47,445,293             30,733,145             47,192,949             36,296,609             

สินทรัพยอ่ื์น 17 431,597,307           220,713,782           443,669,532           217,267,687           

รวมสินทรัพย์ 8,016,549,272        7,047,213,376        7,916,156,231        7,002,997,523        

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ

หนีสิ้น

เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 18 1,051,948,803        16,168,633             1,051,948,803        16,168,633             

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 19 2,242,565,006        3,022,980,957        2,242,565,006        3,022,980,957        

หน้ีสินอนุพนัธ์ 9 51,010,272             18,566,953             51,010,272             18,566,953             

ตราสารหน้ีท่ีออก 20 971,000,000           505,600,000           971,000,000           505,600,000           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 26,396,573             36,207,472             26,396,573             36,207,472             

ประมาณการหน้ีสิน 21 47,530,494             34,222,603             47,530,494             34,222,603             

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 132,012,232           90,416,459             92,433,239             88,598,129             

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 14.2 121,600,184           159,999,001           119,141,893           159,222,310           

หน้ีสินอ่ืน 23 524,463,704           471,480,660           486,126,831           458,949,678           

รวมหนีสิ้น 5,168,527,268        4,355,642,738        5,088,153,111        4,340,516,735        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทัหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้

      หุ้นสามญั 581,403,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.60 บาท 930,244,840           930,244,840           930,244,840           930,244,840           

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 620,892,885           620,892,885           620,892,885           620,892,885           

ส ารองส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 322,946                  322,946                  322,946                  322,946                  

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น

   ในบริษทัยอ่ย (52,883)                   (251,580)                 -                              -                              

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 24 93,024,484             93,024,484             93,024,484             93,024,484             

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,200,013,220        1,045,076,763        1,183,204,398        1,017,747,866        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น

      เงินตราต่างประเทศ 3,710,366               1,522,204               -                              -                              

   ก  าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่า

      ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (134,411)                 247,767                  313,567                  247,767                  

รวมส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 2,848,021,447        2,691,080,309        2,828,003,120        2,662,480,788        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 557                         490,329                  -                              -                              

รวมส่วนของเจ้ำของ 2,848,022,004        2,691,570,638        2,828,003,120        2,662,480,788        

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 8,016,549,272        7,047,213,376        7,916,156,231        7,002,997,523        

-                              -                              -                              -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

นายช่วงชยั  นะวงศ์

 

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์

กรรมการ



บริษทัหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไรหรือขำดทุน:

รำยได้

รายไดค้่านายหนา้ 25 1,563,702,922    1,930,020,133    1,563,702,922    1,930,020,133    

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 26 486,116,590       113,984,892       375,202,330       113,984,892       

รายไดด้อกเบ้ีย 27 185,638,225       130,223,281       197,002,901       130,181,253       

ก าไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 28 96,997,270         165,613,972       96,600,405         165,613,972       

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 11.2 4,097,645           3,079,931           -                          -                          

รายไดอ่ื้น 33.2 63,828,767         53,628,818         70,427,857         57,168,818         

รวมรำยได้ 2,400,381,419    2,396,551,027    2,302,936,415    2,396,969,068    

ค่ำใช้จ่ำย

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 22, 30 1,254,162,323    1,243,179,009    1,110,616,807    1,195,788,914    

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 272,865,696       277,955,575       272,553,280       277,873,575       

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 29 61,794,987         47,598,032         61,692,796         47,560,984         

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (2,519,244)          3,363,067           (2,519,244)          3,363,067           

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 33.2 548,949,819       448,458,645       584,196,507       500,610,943       

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,135,253,581    2,020,554,328    2,026,540,146    2,025,197,483    

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 265,127,838       375,996,699       276,396,269       371,771,585       

ภาษีเงินได้ 16.2 (57,665,766)        (75,821,531)        (58,238,655)        (75,344,226)        

ก ำไรส ำหรับปี 207,462,072       300,175,168       218,157,614       296,427,359       

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั:

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,188,162           8,681,161           -                          -                          

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,188,162           8,681,161           -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั :

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,600,152           (13,568,735)        5,416,061           (15,038,367)        

ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

   ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษีเงินได้ (382,178)             1,367                  65,800                1,367                  

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 5,217,974           (13,567,368)        5,481,861           (15,037,000)        

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 7,406,136           (4,886,207)          5,481,861           (15,037,000)        

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 214,868,208       295,288,961       223,639,475       281,390,359       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทัหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กำรแบ่งปันก ำไร 

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 207,453,448       300,126,975       218,157,614       296,427,359       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,624                  48,193                

207,462,072       300,175,168       

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 214,859,695       295,185,602       223,639,475       281,390,359       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 8,513                  103,359              

214,868,208       295,288,961       

ก ำไรต่อหุ้น

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

   ก  าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 31 0.36                    0.52                    0.38                    0.51                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทัหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 265,127,838       375,996,699       276,396,269       371,771,585       

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

      ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 147,656,612       144,924,190       135,215,260       144,621,000       

      ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (2,519,244)          3,363,067           (2,519,244)          3,363,067           

      (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายอุปกรณ์/

         สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน/สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 67,167                (2,215,124)          67,167                (2,215,124)          

      ก  าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่าหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (6,608,893)          (91,981,898)        (6,752,251)          (91,981,898)        

      ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ 31,313,571         32,688,828         31,313,571         32,688,828         

      ก  าไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (72,597)               (3,653,023)          (72,597)               (3,653,023)          

      ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม (4,097,645)          (3,079,931)          -                          -                          

      ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,766,050         11,199,528         12,505,186         10,191,774         

      รายไดด้อกเบ้ีย (185,638,225)      (130,223,281)      (197,002,901)      (130,181,253)      

      เงินปันผลรับ (13,775,016)        (15,818,729)        (13,517,616)        (15,818,729)        

      ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 61,794,987         47,598,032         61,692,796         47,560,984         

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน 309,014,605       368,798,358       297,325,640       366,347,211       

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ (164,591,211)      (619,743,237)      (164,591,211)      (619,743,237)      

   ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (51,489,918)        (576,724,601)      (51,489,918)        (576,724,601)      

   สินทรัพยอ์นุพนัธ์ 3,677,920           (3,785,440)          3,677,920           (3,785,440)          

   เงินลงทนุ 280,690,235       87,535,396         282,068,236       87,535,396         

   เงินให้กูย้มืแก่พนกังาน 3,482,006           (5,728,235)          3,482,006           (5,728,235)          

   สินทรัพยอ่ื์น (210,239,242)      (5,842,862)          (214,351,591)      (4,384,083)          

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย์ 1,035,780,170    (287,006,910)      1,035,780,170    (287,006,910)      

   เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (782,103,541)      1,092,505,232    (782,103,541)      1,092,505,232    

   หน้ีสินอนุพนัธ์ (4,814,960)          (4,969,720)          (4,814,960)          (4,969,720)          

   ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ่าย (7,743,750)          (11,057,856)        (1,900,000)          (10,731,832)        

   หน้ีสินอ่ืน 43,922,207         130,516,206       34,733,275         125,303,981       

   ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (489,840)             -                          -                          -                          

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 455,094,681       164,496,331       437,816,026       158,617,762       

เงินสดรับดอกเบ้ีย 182,193,756       129,296,740       190,930,974       129,254,713       

เงินสดรับเงินปันผล 13,772,458         15,916,809         13,515,058         15,916,809         

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (52,566,918)        (19,354,638)        (52,566,918)        (19,354,638)        

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (83,640,090)        (31,696,116)        (80,316,928)        (31,696,116)        

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 514,853,887       258,659,126       509,378,212       252,738,530       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทัหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมลงทนุ

   เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า (479,628,332)      -                          (50,489,540)        -                          

   เงินสดจ่ายให้กูย้มืบริษทัยอ่ย -                          -                          (490,000,000)      -                          

   เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 452,316              3,093,925           452,316              3,093,925           

   เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (42,861,909)        (41,719,556)        (30,415,901)        (41,719,556)        

   เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (60,739,215)        (9,684,727)          (56,937,504)        (9,684,727)          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (582,777,140)      (48,310,358)        (627,390,629)      (48,310,358)        

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมจดัหาเงิน

   เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน -                          (350,000,000)      -                          (350,000,000)      

   เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออก 465,400,000       209,662,004       465,400,000       209,662,004       

   เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน (64,192,124)        (70,709,566)        (62,757,419)        (70,381,005)        

   เงินปันผลจ่าย (58,117,143)        (34,882,382)        (58,117,143)        (34,882,382)        

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ 343,090,733       (245,929,944)      344,525,438       (245,601,383)      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 275,167,480       (35,581,176)        226,513,021       (41,173,211)        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 185,987,239       221,568,415       162,366,660       203,539,871       

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 461,154,719       185,987,239       388,879,681       162,366,660       

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการ ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน

ส ารองส่วนทุนจาก เปล่ียนแปลงสัดส่วน จดัสรรแลว้ - ผลต่างจากการแปลงคา่ ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดั รวมส่วนท่ีเป็น ส่วนไดเ้สียท่ี รวม

ทุนท่ีออกจ าหน่าย ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ การถือหุน้ ส ารอง งบการเงินท่ีเป็น มูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่น ของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย เจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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    

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย -                       -                       -                       -                                 10,005,425         (10,005,425)        -                                  -                                           -                          -                          -                          

ก าไรส าหรับปี -                       -                       -                       -                                 -                          300,126,975       -                                  -                                           300,126,975       48,193                300,175,168       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       -                                 -                          (13,623,901)        8,681,161                   1,367                                   (4,941,373)          55,166                (4,886,207)          

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       -                                 10,005,425         276,497,649       8,681,161                   1,367                                   295,185,602       103,359              295,288,961       

เงินปันผลจ่าย 32 -                       -                       -                       -                                 -                          (34,882,382)        -                                  -                                           (34,882,382)        -                          (34,882,382)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 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    

ก าไรส าหรับปี -                       -                       -                       -                                 -                          207,453,448       -                                  -                                           207,453,448       8,624                  207,462,072       

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                       -                       -                                 -                          5,600,152           2,188,162                   (382,178)                              7,406,136           -                          7,406,136           

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                       -                       -                       -                                 -                          213,053,600       2,188,162                   (382,178)                              214,859,584       8,624                  214,868,208       

การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                       -                       -                       198,697                     -                          -                          -                                  -                                           198,697              (498,759)             (300,062)             

การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       -                                 -                          -                          -                                  -                                           -                          363                     363                     

เงินปันผลจ่าย 32 -                       -                       -                       -                                 -                          (58,117,143)        -                                  -                                           (58,117,143)        -                          (58,117,143)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2565 930,244,840    620,892,885    322,946           (52,883)                      93,024,484         1,200,013,220    3,710,366                   (134,411)                              2,848,021,447    557                     2,848,022,004    

-                       -                       -                       -                                 -                          -                          -                                  -                                           -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ



บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของเจา้ของ

ก าไรจากเงินลงทุนใน

ตราสารทุนท่ีก าหนด

ส ารองส่วนทุนจาก จดัสรรแลว้ - ให้วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่

ทุนท่ีออกจ าหน่าย ส่วนเกิน การจ่ายโดยใช้ ส ารอง ยติุธรรมผา่นก าไร รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลคา่หุน้ หุน้เป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ส่วนของเจา้ของ

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 930,244,840         620,892,885         322,946                83,019,059           781,246,681         246,400                      2,415,972,811      

จดัสรรส ารองตามกฎหมาย -                            -                            -                            10,005,425           (10,005,425)          -                                  -                            

ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            -                            296,427,359         -                                  296,427,359         

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            -                            (15,038,367)          1,367                          (15,037,000)          

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            10,005,425           271,383,567         1,367                          281,390,359         

เงินปันผลจ่าย 32 -                            -                            -                            -                            (34,882,382)          -                                  (34,882,382)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 930,244,840         620,892,885         322,946                93,024,484           1,017,747,866      247,767                      2,662,480,788      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 930,244,840         620,892,885         322,946                93,024,484           1,017,747,866      247,767                      2,662,480,788      

ก าไรส าหรับปี -                            -                            -                            -                            218,157,614         -                                  218,157,614         

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                            -                            -                            -                            5,416,061             65,800                        5,481,861             

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                            -                            -                            -                            223,573,675         65,800                        223,639,475         

เงินปันผลจ่าย 32 -                            -                            -                            -                            (58,117,143)          -                                  (58,117,143)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2565 930,244,840         620,892,885         322,946                93,024,484           1,183,204,398      313,567                      2,828,003,120      
-                            -                            -                            -                            -                            -                                  -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2565 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ  

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้ งข้ึนเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด               
ตำมกฎหมำยไทย และมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯไดแ้ก่ Pilgrim Finansa 
Investment Holdings (Pte.) Ltd. ซ่ึงถือหุ้นบริษทัฯในอตัรำร้อยละ 29.29 ของทุนท่ีออกและช ำระแล้วของ
บริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 บริษทัฯมีท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนและส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 999/9 
อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้ น 18 และ 25 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหำนคร ตั้งแต่วนัท่ี 2 กุมภำพนัธ์ 2566 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนเป็นเลขท่ี 
999/9 อำคำรดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้ น 18 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหำนคร 

 บริษทัฯประกอบกิจกำรในประเทศไทยโดยไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจดงัน้ี 

 1. กำรเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์

 2. กำรคำ้หลกัทรัพย ์

 3. กำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุน 

 4. กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์

 5. กำรเป็นท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

 6. กำรเป็นตวัแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

 7. กำรยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

 8. กำรจดักำรกองทุนรวม 

 9. กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีสำขำทั้งส้ินจ ำนวน 23 สำขำ และ 24 สำขำ ตำมล ำดบั  
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1.2  แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำรของกลุ่มบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 29 เมษำยน 2565 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีของผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดงัต่อไปน้ี 

1.1) อนุมัติแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจดักำรของบริษัทฯ และกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ                           
ท่ีเก่ียวข้อง (“แผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ”) และกำรโอนหุ้นของบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถืออยู่ให ้                 
บริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน (Holding Company) ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึง
ของแผนกำรปรับโครงสร้ำงฯ ดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติักำรจดัตั้งบริษทัมหำชนจ ำกดัท่ีประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
ภำยใต้ช่ือ บริษัทฟินันเซีย เอกซ์ จ  ำกัด (มหำชน) (Finansia X Public Company Limited) 
(“Hold Co.”) ซ่ึงไดมี้กำรจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนแลว้เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2565 

1.2) อนุมติักำรขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย ์                  
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) และเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และภำยหลังจำกท่ีแผนกำร                   
ปรับโครงสร้ำงฯ ไดรั้บกำรอนุญำตเบ้ืองตน้จำกตลำดหลกัทรัพยฯ์ และบริษทัฯ ไดรั้บควำมเห็นชอบ
จำกส ำนกัคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ส ำนกังำน ก.ล.ต”) ให้เปล่ียนแปลง
โครงสร้ำงผูถื้อหุ้น รวมถึงกำรไดรั้บอนุญำตจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ให้ Hold Co. ออกและเสนอขำย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ตำมประกำศ ทจ.34/2552 และกำรได้รับอนุมติักำรเพิกถอนหุ้นของบริษทัฯ 
จำกกำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนจำกตลำดหลักทรัพยฯ์ Hold Co. จะท ำกำรเสนอซ้ือหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษทัฯ โดยก ำหนดวิธีช ำระค่ำตอบแทนดว้ยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียน
กบัหุ้นสำมญัของบริษทัฯ ในอตัรำแลกหลกัทรัพย์เท่ำกบั 1 หุ้นสำมญัของบริษทัฯ ต่อ 1 หุ้นสำมญั
ของ Hold Co. โดยมีเง่ือนไขในกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยว์ำ่ หำกจ ำนวนหุน้ของผูแ้สดงเจตนำขำย
มีจ ำนวนน้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ Hold Co. จะยกเลิก                         
ค  ำเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์ภำยหลงักำรท ำค ำเสนอซ้ือหลกัทรัพยเ์สร็จส้ิน Hold Co. จะน ำหุ้นสำมญัของ 
Hold Co. เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ แทนหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ซ่ึงจะถูกเพิกถอนออกจำก
กำรเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัเดียวกนั เม่ือ Hold Co. เขำ้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยฯ์ Hold Co. ในฐำนะผูถื้อหุ้นทำงตรงในบริษทัฯ จะซ้ือหุ้น
ของบริษทัย่อยทั้งหมดท่ีบริษทัฯ ถืออยู่ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม ณ วนัท่ีกำรปรับโครงสร้ำง 
กำรถือหุ้นเสร็จส้ิน ในรำคำมูลค่ำตำมบัญชี โดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินของแต่ละบริษัทดังกล่ำว                    
ณ งบกำรเงินปีล่ำสุดก่อนกำรโอนยำ้ยบริษทัยอ่ย เพื่อเปล่ียนแปลงกำรจดักำรของบริษทัยอ่ยในกลุ่ม
ทั้งหมดมำอยู่ภำยใต้กำรจดักำรของ Hold Co. โดยทำงตรง Hold Co. ได้ด ำเนินกำรให้มีกำรจดัตั้ ง 
บริษทั ไดก้ ำหนดโครงสร้ำงองคก์ร แต่งตั้งกรรมกำรพร้อมทั้งก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของ Hold Co. เพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและ
กำรจดักำรของบริษทัฯเรียบร้อยแลว้ และ Hold Co. ไดรั้บหนงัสือแจง้ผลกำรอนุญำตเบ้ืองตน้เก่ียวกบั
แผนกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจดักำรของบริษทัฯ และกำรท่ีหุ้นสำมญัของ  Hold Co.                    
จะจดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพยฯ์ เพื่อเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแทนหุ้นสำมัญของบริษัทฯ                   
เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2566 ท่ีผ่ำนมำ โดยในขั้นตอนต่อไป Hold Co. จะยื่นแบบค ำขออนุญำตเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่พร้อมกับกำรท ำค ำเสนอซ้ือหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน ก.ล.ต.ในกำรน้ี               
บริษทัฯ คำดวำ่กำรโอนหุน้ของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถืออยูใ่ห ้Hold Co. จะเกิดข้ึนภำยในปี 2566 
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2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี               
พ.ศ. 2547 และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงินน้ีได้ท ำข้ึนเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของประกำศ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ สธ. 6/2562 เร่ือง แบบงบกำรเงินส ำหรับ
บริษทัหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 3) ลงวนัท่ี 8 มกรำคม 2562 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

(ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

   อตัรำร้อยละของกำรถือหุ้น 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน             
ในประเทศ 

31 ธนัวำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยตรง     
บริษทั หลกัทรัพยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  

ท่ีปรึกษำกำรลงทุน ไทย 100.00 96.25 

บริษทั ฟินนัเซีย ดิจิทลั แอสเซท จ ำกดั สินทรัพยดิ์จิทลั ไทย 100.00 - 
บริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นโดยออ้ม     
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่ำ จ  ำกดั บริษทัหลกัทรัพย ์ ไทย 100.00 - 

(ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ                
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรม                  
ท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

(ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ                           
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

(ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

(จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัย่อย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัได้ถูกตดัออกจำก            
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

(ฉ) ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษัทย่อย                     
ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและ                  
ส่วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 
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(ช) สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัร่วมซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน               
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ก ำไรหรือขำดทุนของบริษทัร่วมแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรำยเดือน  ทั้ งน้ี  ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำรับรู้ในรำยกำร “ผลต่ำงของอัตรำ
แลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

2.3 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตำมวธีิรำคำทุน 

3.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่ำงปี  ก ลุ่มบ ริษัทฯได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน                             
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้                     
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ                     
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ   

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกรำคม 2566 

 สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2566 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทฯเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญ                         
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ 
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ก) รำยไดค้่ำนำยหนำ้ 

 รำยไดค้่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำรับรู้เป็นรำยได ้ณ วนัท่ีท่ีเกิด
รำยกำร 

ข) รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 

 รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เป็นรำยไดโ้ดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน โดยกลุ่มบริษทัฯ
วดัควำมส ำเร็จของงำนท่ีท ำเสร็จจำกอตัรำส่วนของบริกำรท่ีให้จนถึงปัจจุบนัเปรียบเทียบกบับริกำร
ทั้งส้ินท่ีตอ้งใหบ้ริกำร ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้รำยไดเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนท่ีจะเรียก
เก็บเงินได ้

ค) รำยไดด้อกเบ้ีย 

 กลุ่มบริษทัฯรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

 กลุ่มบริษัทฯค ำนวณรำยได้ดอกเบ้ียโดยใช้อตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริงกับมูลค่ำตำมบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน เม่ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินถูกพิจำรณำว่ำมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต กลุ่มบริษทัฯ
ค ำนวณรำยไดด้อกเบ้ียโดยใช้อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่ำตำมบญัชีสุทธิ (มูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้
หักด้วยค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน) ของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หำกสินทรัพย์
ทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่ด้อยค่ำด้ำนเครดิตแล้ว ก ลุ่มบริษัทฯจะค ำนวณรำยได้ดอกเบ้ี ยบน                             
มูลค่ำตำมบญัชีดงัเดิม 

ง) ก ำไรและผลตอบแทนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพันธ์ 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนและตรำสำรอนุพนัธ์ถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำย ณ วนัท่ีท่ีเกิดรำยกำร 

 เงินปันผล 

 เงินปันผลจำกเงินลงทุนถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
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4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำใชจ่้ำยบนัทึกตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ีย                        
ท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

4.3 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทท่ีมีวนัครบก ำหนด               
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ เงินลงทุนระยะสั้ น รวมถึงตัว๋เงินประเภทเผื่อเรียกและตัว๋เงินท่ีมีวนัครบ
ก ำหนดภำยใน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.4 กำรรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้ำ 

  บริษทัฯบนัทึกเงินท่ีลูกคำ้วำงไวก้บับริษทัฯเพื่อกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสด กำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์               
ในระบบเครดิตบำลำนซ์และกำรซ้ือขำยตรำสำรอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพื่อกำรควบคุมภำยในของ
บริษทัฯ และ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำนบริษทัฯได้ตดัรำยกำรดังกล่ำวออกทั้งด้ำนสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพำะท่ีเป็นของบริษทัฯเท่ำนั้น 

4.5 ลูกหนี/้เจ้ำหนีส้ ำนักหกับัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 

ลูกหน้ี/เจำ้หน้ีส ำนักหักบัญชีและบริษทัหลักทรัพย ์หมำยถึง ยอดดุลสุทธิลูกหน้ี/เจำ้หน้ีส ำนักหักบญัชี                       
ท่ีเกิดจำกกำรช ำระรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ รวมถึงเงินท่ีไดน้ ำไปวำงเป็นประกนั
กบัส ำนกัหักบญัชีในกำรท ำธุรกรรมอนุพนัธ์ และยอดดุลสุทธิลูกหน้ี/เจำ้หน้ีบริษทัหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ                   
ท่ีเกิดจำกกำรช ำระรำคำซ้ือขำยหลกัทรัพยใ์นต่ำงประเทศผำ่นบริษทัหลกัทรัพยต่์ำงประเทศ 

4.6 ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ยอดสุทธิลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์และลูกหน้ี
ธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้บวกดอกเบ้ียคำ้งรับและหกัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ทั้งน้ี
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยใ์ห้รวมถึงลูกหน้ีท่ีซ้ือหลกัทรัพยด์้วยเงินสด ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์
โดยใช้หลักทรัพยท่ี์ซ้ือนั้นมำวำงเป็นประกัน ลูกหน้ีธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์และลูกหน้ี
ทรัพยสิ์นวำงประกนั อนัไดแ้ก่ เงินท่ีน ำไปวำงเป็นประกนักบัเจำ้หน้ีหุ้นยืมและลูกหน้ีธุรกิจอ่ืน เช่น ลูกหน้ี
ซ้ือหลักทรัพย์ด้วยเงินสดท่ีไม่สำมำรถช ำระเงินได้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด และลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินคดี ประนอมหน้ีหรือผอ่นช ำระ เป็นตน้ 



7 

4.7 กำรยืมและให้ยืมหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯประกอบธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย ์โดยบริษัทฯให้บริกำรในฐำนะเป็นตวัแทนและ                 
เขำ้เป็นคู่สัญญำกบัผูย้มืและผูใ้หย้มืหลกัทรัพย ์  

 บริษทัฯบนัทึกบญัชีรับรู้ภำระท่ีตอ้งส่งคืนหลักทรัพยท่ี์ยืมมำซ่ึงได้น ำไปให้ยืมต่อเป็น “เจำ้หน้ีธุรกรรม                    
กำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย”์ รับรู้ในเจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำในงบแสดงฐำนะ
ทำงกำรเงินและบันทึกบัญชีหลักทรัพย์ซ่ึงน ำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็น “ลูกหน้ีธุรกรรมกำรยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์” รับรู้ในลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน             
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯปรับปรุงบัญชีเจ้ำหน้ีและลูกหน้ีธุรกรรมกำรยืมและให้ยืม
หลกัทรัพยโ์ดยค ำนวณจำกรำคำเสนอขำยล่ำสุดของวนัท ำกำรสุดทำ้ยของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน นอกจำกน้ี บริษทัฯ บนัทึกเงินสด
ท่ีน ำไปวำงเป็นหลักประกันในบัญชี “ลูกหน้ีทรัพย์สินวำงประกัน” และเงินสดรับจำกคู่สัญญำบันทึก                      
ในบญัชี “เจำ้หน้ีทรัพยสิ์นท่ีรับเป็นประกนั” รับรู้ในลูกหน้ีและเจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ตำมล ำดบั ค่ำธรรมเนียมกำรยมืและกำรใหย้มืหลกัทรัพยบ์นัทึกตำมเกณฑค์งคำ้งตำมระยะเวลำกำรยมื 

4.8 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัฯรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับรำยได้ค่ำบริกำรค้ำงรับท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับกำรจัดหำเงินท่ีมีนัยส ำคัญ        
กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชี
เร่ืองกำรรับรู้รำยได ้

 กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ี 

กลุ่มบริษัทฯจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงิน                       
ท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือดว้ยมูลค่ำยุติธรรมตำมโมเดลธุรกิจ (Business model) 
ของกลุ่มบริษทัฯในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและตำมลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้น โดยจดัประเภทเป็น: 
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- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือเขำ้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในกำรถือครองตำม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงิน ท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก ำหนด สินทรัพยท์ำงกำรเงินเหล่ำน้ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ี
ท ำรำยกำร (Trade date) และวดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยและแสดงมูลค่ำสุทธิจำก                
ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (ถำ้มี) ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร
กำรเปล่ียนแปลงหรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือเขำ้เง่ือนไขทั้งสอง
ข้อในกำรถือครองตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำย
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก ำหนด สินทรัพย ์          
ทำงกำรเงินเหล่ำน้ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมและวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม 
ก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมจะแสดงเป็นรำยกำรในส่วนของ
เจำ้ของผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกวำ่จะจ ำหน่ำย ซ่ึงจะรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
ตรำสำรดงักล่ำวเป็นก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุน ส่วนก ำไรหรือขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และดอกเบ้ียรับซ่ึงค ำนวณดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะถูกรับรู้
ในงบก ำไรขำดทุน 

- สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือถือครองตำมโมเดลธุรกิจ                    
ท่ีไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ หรือข้อก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำง
กำรเงิน ท ำให้เกิดกระแสเงินสดท่ีไม่ไดเ้ป็นกำรจ่ำยช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวนัท่ีก ำหนด สินทรัพยท์ำงกำรเงินเหล่ำน้ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมและ                        
วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ก ำไรหรือขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรม 
และก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรขำยจะถูกรับ รู้เป็นก ำไรขำดทุนและผลตอบแทนจำก                              
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
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สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน 

กลุ่มบริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีถือไวเ้พื่อค้ำเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วย   
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนและจดัประเภทเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีมิไดถื้อไวเ้พื่อคำ้แต่ถือเพื่อ
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
โดยไม่สำมำรถเปล่ียนกำรจดัประเภทในภำยหลังได้ กำรจดัประเภทรำยกำรพิจำรณำเป็นรำยตรำสำร                    
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมในภำยหลงัของเงินลงทุนในตรำสำรทุนน้ีจะรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่มีกำรโอนไปรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนในภำยหลงั                    
เม่ือจ ำหน่ำยเงินลงทุนดงักล่ำว โดยจะถูกโอนไปก ำไรสะสมแทน เงินปันผลจำกเงินลงทุนดงักล่ำวรับรู้ใน                
งบก ำไรขำดทุน เวน้แต่เงินปันผลดงักล่ำวจะแสดงอย่ำงชดัเจนว่ำเป็นกำรได้รับคืนของตน้ทุนกำรลงทุน 
กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้รำยกำรนั้นในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัฯจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หน้ีสินทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมและวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ยกเวน้
เจ้ำหน้ีธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ตรำสำรอนุพนัธ์ (ด้ำนขำดทุน) ท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม                  
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

กำรหักกลบ 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินแสดงหักกลบกนัในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเม่ือกลุ่มบริษทัฯ
มีสิทธิตำมกฎหมำยในกำรหกักลบจ ำนวนดงักล่ำว และตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยเกณฑ์สุทธิ หรือรับรู้สินทรัพย์
และช ำระหน้ีสินพร้อมกนั 

กำรซ้ือหรือขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมวธีิปกติ 

กำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติท่ีมีเง่ือนไขกำรส่งมอบสินทรัพยภ์ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดข้ึน
จำกหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบติัโดยทัว่ไปของตลำด จะรับรู้ ณ วนัซ้ือขำย ซ่ึงเป็นวนัท่ีกิจกำรมีข้อผูกมดั                       
ท่ีจะซ้ือหรือขำยสินทรัพยน์ั้น/วนัจ่ำยช ำระ ซ่ึงเป็นวนัท่ีไดมี้กำรส่งมอบสินทรัพยน์ั้น 

กำรตัดรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงินออกจำกบัญชี 

กลุ่มบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำก
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดลง หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงินและโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของ
ควำมเป็นเจ้ำของทั้ งหมดหรือเกือบทั้ งหมดของสินทรัพย์ให้กิจกำรอ่ืน กลุ่มบริษัทฯรับรู้ส่วนได้เสีย                      
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ ำนวนเงินท่ีอำจตอ้งจ่ำย หำกกลุ่มบริษทัฯยงัคงไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและ
ผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีโอน กลุ่มบริษัทฯจะยงัคงรับรู้สินทรัพย ์                       
ทำงกำรเงิน 
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กลุ่มบริษัทฯตัดรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือได้มีกำรปฏิบัติตำมภำระผูกพันของหน้ีสินนั้ น                           
แล้วมีกำรยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กูร้ำยเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก หรือมีกำร
แก้ไขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญัจะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้
หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

กำรตัดจ ำหน่ำยหนีสู้ญ 

กำรตดัจ ำหน่ำยหน้ีเป็นสูญกระท ำในปีท่ีกลุ่มบริษทัฯพิจำรณำว่ำจะเรียกเก็บหน้ีรำยนั้นไม่ได้ โดยทัว่ไป                          
เม่ือกลุ่มบริษทัฯพิจำรณำว่ำคู่สัญญำไม่มีสินทรัพย์หรือแหล่งของรำยได้ท่ีจะก่อให้เกิดกระแสเงินสด                    
เพียงพอท่ีจะจ่ำยช ำระหน้ี ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีถูกตดัสูญออกจำกบญัชี กลุ่มบริษทัฯยงัคงด ำเนินกำร
บงัคบัคดี เพื่อใหเ้ป็นไปตำมขั้นตอนของกลุ่มบริษทัฯในกำรเรียกคืนเงินท่ีคำ้งช ำระ 

4.9 ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 

(ก) ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

 บริษทัฯรับรู้ภำระจำกกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ำยุติธรรมเป็นหน้ีสินอนุพนัธ์                                   
ณ วนัเร่ิมแรกและจะรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของใบส ำคญัแสดง
สิทธิในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้รำคำเสนอขำยสุดทำ้ยของใบส ำคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์นั้นของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ย 

(ข) สัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

 บริษทัฯวดัมูลค่ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัเร่ิมแรก และจะรับรู้ก ำไรขำดทุน                  
จำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรม
ของสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณโดยใช้รำคำท่ีใช้ช ำระรำคำของ
สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำนั้นของบริษทัตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)                                
ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ย 

(ค) สัญญำออปชัน่ 

 สัญญำออปชัน่บนัทึกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมและรับรู้กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำออปชั่นท่ีอยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณโดยใช้รำคำท่ีใช้
ช ำระรำคำของสัญญำออปชั่นนั้ นของบริษัทตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
(มหำชน) ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ย 

(ง) สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 

 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้บนัทึกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรปรับมูลค่ำ
จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.10 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัฯรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภท                      
ตรำสำรหน้ี อันได้แก่ รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ ลูกหน้ี                          
ซ้ือหลกัทรัพยด์้วยเงินสด เงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวำงประกนั ลูกหน้ีธุรกิจสัญญำ                   
ซ้ือขำยล่วงหนำ้ ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้อ่ืน เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี เงินใหกู้ย้ืม
แก่บริษทัยอ่ยและสินทรัพยอ่ื์นบำงรำยกำร ซ่ึงวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตำมวิธีกำรทัว่ไป (General Approach) โดยกลุ่มบริษทัฯรับรู้ค่ำเผื่อขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนดว้ยจ ำนวนเงินเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยุ เม่ือมีกำร
เพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคญัของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตเม่ือเทียบกบักำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ด้อยค่ำ                 
ดำ้นเครดิต หรือเม่ือมีกำรดอ้ยค่ำ อยำ่งไรก็ตำมหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของเคร่ืองมือทำงกำรเงินไม่มีกำร
เพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคญัเม่ือเทียบกับกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุน                           
ด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนนั้นด้วยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนใน 12 
เดือนขำ้งหนำ้ 

จ ำนวนเงินของค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจะถูกวดัมูลค่ำใหม่ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนเพื่อให้สะท้อนกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงด้ำนเครดิตจำกท่ีเคยรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

กำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนเป็นกำรค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของกำรปฏิบติั                         
ผิดสัญญำ ร้อยละของควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำและยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติั                         
ผิดสัญญำ กำรประเมินค ำนวณควำมน่ำจะเป็นของกำรปฏิบติัผิดสัญญำและควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึน 
เม่ือลูกหน้ีปฏิบติัผิดสัญญำข้ึนอยู่กบัขอ้มูลในอดีตปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้นปัจจุบนัและบวกกบั 
กำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคตท่ีสนบัสนุนไดแ้ละมีควำมสมเหตุสมผล ส ำหรับยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีปฏิบติั                 
ผิดสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินแสดงโดยมูลค่ำตำมบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์ณ วนัท่ีรำยงำน ทั้งน้ี                      
กลุ่มบริษทัฯจดัใหมี้กำรสอบทำนและทบทวนวิธีกำร ขอ้สมมติฐำนและกำรคำดกำรณ์เหตุกำรณ์ในอนำคต
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

ส ำหรับเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตำมวิธีกำรทัว่ไปนั้น
พิจำรณำจำกขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัฯปรับปรุงด้วยปัจจยั
เฉพำะของลูกหน้ีและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยในกำรประเมินวำ่ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
ของเงินให้กู ้ยืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส ำคญันับจำกวนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกหรือเม่ือมี                       
กำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตนั้ น กลุ่มบริษัทฯพิจำรณำจำกสถำนะคงค้ำงของลูกหน้ีและกำรด ำรงมูลค่ำ
หลกัประกนัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำเป็นหลกั 
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ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัฯจะท ำกำรประเมินวำ่ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำง
กำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีอ่ืนและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนยัส ำคญันบัแต่วนัท่ีรับรู้รำยกำร
เม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยพิจำรณำจำกอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตภำยในและภำยนอกของคู่สัญญำและ
สถำนะคงคำ้งของกำรจ่ำยช ำระเป็นส ำคญั 

ในกำรประเมินวำ่ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเพิ่มข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญันบัจำกวนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ 
จะพิจำรณำเป็นรำยสัญญำหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย ์ส ำหรับกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำแบบกลุ่มสินทรัพย ์
กลุ่มบริษัทฯจดักลุ่มสินทรัพย์ทำงกำรเงินตำมควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีมีลักษณะร่วมกัน เช่น ประเภท
สินทรัพย ์สถำนกำรณ์คำ้งช ำระ และปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินจะถือว่ำมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงหรือหลำย
เหตุกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดผลกระทบต่อประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตของคู่สัญญำ มีขอ้บ่งช้ีวำ่คู่สัญญำ
ก ำลงัประสบปัญหำทำงกำรเงินอยำ่งมีนยัส ำคญัหรือมีกำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดตำมสัญญำรวมถึงกำรคำ้งช ำระ 

ส ำหรับสินทรัพยร์ำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรคำ้งรับ และสินทรัพยอ่ื์นบำงรำยกำร กลุ่มบริษทัฯพิจำรณำ
ใช้วิธีอย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน                 
ตลอดอำย ุ

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนท่ีตั้ งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี                          
ในงบก ำไรขำดทุน ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัฯไดรั้บเงินคืนจำกลูกหน้ีท่ีเคยตดัจ ำหน่ำย กลุ่มบริษทัฯจะน ำมำลด              
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนในงบก ำไรขำดทุน 

4.11 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

(ก) งบกำรเงินรวม 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 

(ข) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี              
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
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4.12 อำคำรชุดและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

  อำคำรชุดและอุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

  ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยค์  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยใช้วิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

  อำคำรชุด    20 ปี 
  อุปกรณ์ส ำนกังำน   5 ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  5 ปี 
  ยำนพำหนะ   5 และ 8 ปี 
  ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ  14 ปี 

  ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 

  ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษทัฯตดัรำยกำรอำคำรชุดและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.13 สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัฯจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ
หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้ นมีกำรให้สิทธิ                           
ในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพือ่เป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัฯใชว้ิธีกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำเช่ำ
ระยะสั้ นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพย์อ้ำงอิง              
พร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษัทฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพย์อ้ำงอิงและ                 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบด้วย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล ประมำณกำรต้นทุน                        
ในกำรร้ือถอนและกำรขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย์
อำ้งอิง และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ  
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ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ค  ำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำย ุ                  
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยแ์ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

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

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัฯเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุน
ของสินทรัพยด์งักล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักด้วยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปร                         
ท่ีข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำ                     
ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ ซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัฯจะใช้สิทธินั้น และกำรจ่ำย
ค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงใหเ้ห็นวำ่กลุ่มบริษทัฯจะใชสิ้ทธิในกำร
ยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษัทฯบันทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรำเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ี
เหตุกำรณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

กลุ่มบริษทัฯคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของ
สัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัฯ หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำม
บญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี  มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ี สินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวัดมูลค่ำใหม่                             
เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงใน                      
กำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำ                      
ซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

4.14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 

 กลุ่มบริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)                        
ของสินทรัพยน์ั้น 
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  กลุ่มบริษทัฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ  ำกดัโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัของบริษทัฯค ำนวณจำกรำคำทุนของ
สินทรัพย ์โดยใชว้ธีิเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภทดงัต่อไปน้ี 

  ค่ำสมำชิกตลำดอนุพนัธ์   10 ปี 
  ค่ำซ้ือส่วนงำนนำยหนำ้ลูกคำ้รำยยอ่ย  2 ปี 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์       5 - 15 ปี  
  สิทธิในกำรใชร้ะบบ   5 ปี 

  ไมมี่กำรคิดค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำและค่ำสมำชิกตลำด 

4.15 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษัทฯจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของอำคำรชุดและอุปกรณ์ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทัฯ หรือสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้ำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ                   
กลุ่มบริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้ งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.16 ภำษเีงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบนั 

กลุ่มบริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ                  
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อตัรำ
ภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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กลุ่มบริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้ งผลขำดทุนทำงภำษี                               
ท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ท่ีกลุ่มบริษัทฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคต                   
เพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัฯจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจำ้ของ 

4.17 เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงิน 

 เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงินรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ ในเวลำมำต่อมำเงินกูย้ืม
จำกสถำบนักำรเงินวดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ผลต่ำงระหว่ำง                        
ส่ิงตอบแทนเม่ือเทียบกบัมูลค่ำท่ีจ่ำยคืนเพื่อช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำ
กำรกูย้มื 

4.18 เจ้ำหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 

 เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ภำระของบริษัทฯจำกกำรประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ีมีต่อบุคคลภำยนอก เช่น ยอดสุทธิเจำ้หน้ีลูกค้ำท่ีซ้ือขำย
หลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด ภำระท่ีตอ้งส่งมอบหลกัทรัพยเ์น่ืองจำกกำรขำยชอร์ต และภำระท่ีตอ้งส่งคืนทรัพยสิ์น
ท่ีบริษทัฯถือไวเ้พื่อเป็นกำรประกนักำรใหย้มืหลกัทรัพย ์เป็นตน้ 

4.19 ผลประโยชน์พนักงำน 

(ก) ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังำน 

 กลุ่มบริษัทฯรับ รู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้ จ่ำย                                   
เม่ือเกิดรำยกำร  

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน 

  โครงกำรสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัฯและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษัทฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ                              
ไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ เงินท่ีกลุ่มบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึก
เป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 
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  โครงกำรผลประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน  
ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯถือวำ่เงินชดเชยพนกังำนเน่ืองจำกเกษียณอำยดุงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมิน
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร ซ่ึงค ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 
(Actuarial gains and losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัที
ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.20 ตรำสำรหนีท้ีอ่อก 

ตรำสำรหน้ีท่ีออกรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บ ในเวลำต่อมำตรำสำรหน้ีท่ีออก 
วดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนเม่ือเทียบกบั              
มูลคำ่ท่ีจ่ำยคืนเพื่อช ำระหน้ีนั้นจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดช่วงเวลำกำรกูย้มื 

4.21 ประมำณกำรหนีสิ้น 

กลุ่มบริษัทฯรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว                     
และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนท่ีกลุ่มบริษัทฯจะสูญเสียทรัพยำกรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ                       
ไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนัดงักล่ำว และกลุ่มบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนันั้นได้อย่ำง
น่ำเช่ือถือ 

4.22 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทัฯ
หรือถูกควบคุมโดยกลุ่มบริษทัฯไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั
กลุ่มบริษทัฯ 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ               
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซ่ึงมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อกลุ่มบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของ                        
กลุ่มบริษทัฯตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำวและกิจกำรท่ีบุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจ
ควบคุมหรือมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้ม 
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4.23 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 กลุ่มบริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน                     
กำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำด้วย                 
สกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน          
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนได้แสดงรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

4.24 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัฯใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วย                          
มูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนั
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดย
ใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได ้                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
 ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

  ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                       
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ี                    
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                         
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญั                    
มีดงัน้ี 

5.1 กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนีสิ้น  

 ในกำรพิจำรณำกำรรับรู้หรือกำรตดัรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำ
วำ่กลุ่มบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 
โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐำนของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภำวะปัจจุบนั 

5.2 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

 ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตส ำหรับสินทรัพย ์                      
ทำงกำรเงิน กำรค ำนวณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทัฯข้ึนอยู่กบัเง่ือนไข 
กำรประเมินกำรเพิ่มข้ึนของควำมเส่ียงด้ำนเครดิต กำรพฒันำแบบจ ำลอง ควำมเส่ียงในกำรเรียกช ำระมูลค่ำ
หลกัประกนั กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหน้ีรำยกลุ่มและรำยตวั ควำมน่ำจะเป็นของกำรได้รับช ำระหน้ี 
รวมถึงกำรเลือกข้อมูลกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคตมำใช้ในแบบจ ำลอง อย่ำงไรก็ตำม                                
กำรใช้ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต ดงันั้น           
กำรปรับปรุงค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนอำจมีข้ึนไดใ้นอนำคต 

5.3 อำคำรชุดและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรชุดและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรชุดและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรด้อยค่ำของอำคำรชุดและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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5.4 กำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำทีม่ีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรือยกเลกิสัญญำเช่ำ  

ในกำรก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพิ นิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษัทฯ                                      
มีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ
โดยค ำนึงถึงขอ้เท็จจริงและสภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับ               
กลุ่มบริษทัฯในกำรใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  

5.5 กำรก ำหนดอตัรำดอกเบีย้กำรกู้ยืมส่วนเพิม่ 

กลุ่มบริษัทฯไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำ ดังนั้ น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช ้       
ดุลยพินิจในกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัฯในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
โดยอตัรำดอกเบ้ียกำรกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัฯจะต้องจ่ำยในกำรกู้ยืมเงินท่ีจ ำเป็น
เพื่อให้ได้มำซ่ึงสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่ำใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ                         
ท่ีคลำ้ยคลึง โดยมีระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง  

5.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในกำรบันทึกและวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วนัท่ีได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ                  
ในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย ์         
หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำ
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

5.7 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและขำดทุน                          
ทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอ                 
ท่ีจะใช้ประโยชน์จำกแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำ                             
กลุ่มบริษทัฯควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับัญชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน                 
ก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

5.8 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวหลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  
ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำร เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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5.9 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต 
สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว                      
ทั้ งน้ี  กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีใช้ในกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อ                     
มูลคำ่ยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

5.10 คดีฟ้องร้อง 

กลุ่มบริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจ                     
ในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้ว ในกรณีท่ีฝ่ำยบริหำรมีควำมเช่ือมัน่ว่ำจะไม่มีควำมเสียหำย
เกิดข้ึน กลุ่มบริษทัฯจะไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินในส่วนนั้น 

6. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

31 ธนัวำคม 
2565 

31 ธนัวำคม  
2564 

31 ธนัวำคม 
2565 

31 ธนัวำคม  
2564 

เงินสด เงินฝำกระยะสั้น, ตัว๋เงินระยะสั้นและ
เงินทุนระยะสั้นท่ีมีอำยไุม่เกิน 3 เดือน                         
นบัจำกวนัท่ีไดม้ำ 1,679,117 2,333,189 1,606,842 2,309,569 

หกั: เงินฝำกในนำมบริษทัฯเพื่อลกูคำ้ (1,217,786) (2,147,026) (1,217,786) (2,147,026) 

หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (176) (176) (176) (176) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  461,155 185,987 388,880 162,367 

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 

รำยกำรท่ีมิใช่เงินสด:     
ซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดย         
ยงัมิไดช้ ำระเงิน 5,172 36 5,129 36 

กำรเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละ
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 22,685 46,149 21,217 46,149 
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7. ลูกหนีส้ ำนักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหน้ีส ำนกัหกับญัชี 1,126,431 1,091,286 
ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพยต์่ำงประเทศ 890,445 474,425 
ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศ - 518 
หกั: ลูกหน้ีส ำนกัหกับญัชีในนำมบริษทัฯเพื่อลูกคำ้ (128,272) (205,956) 
หกั: ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพยต์่ำงประเทศในนำมบริษทัฯเพื่อลกูคำ้ (844,257) (488,274) 
ลูกหน้ีส ำนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,044,347 871,999 

8. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 2,061,447 2,239,710 
เงินใหกู้ย้มืเพือ่ซ้ือหลกัทรัพย ์ 2,236,872 1,966,260 
ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวำงประกนั 58,016 103,298 
ลูกหน้ีธุรกรรมกำรยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 5,895 13,430 
ลูกหน้ีอ่ืน 12,208 9,899 
รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 4,374,438 4,332,597 
บวก: ดอกเบ้ียคำ้งรับ 12,170 9,130 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (8,761) (8,148) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 4,377,847 4,333,579 

ลูกหนีธุ้รกจิสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ   
ลูกหน้ีธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 18,028 8,340 
ลูกหน้ีอ่ืน 5,911 5,949 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (8,911) (7,949) 

ลูกหน้ีธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 15,028 6,340 

ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ  4,392,875 4,339,919 



23 

8.1 ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำจ ำแนกตำมกำรจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีลูกหน้ีจดัชั้นสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 

ลูกหน้ีธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละ
สญัญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้และ
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 

ยอดท่ีใชใ้น                  
กำรตั้งค่ำเผื่อ                     
ผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะ

เกิดข้ึน 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำด
วำ่จะเกิดข้ึน 

ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์    
ลูกหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียง      
ดำ้นเครดิต 4,374,400 4,374,400 - 

ลูกหน้ีท่ีมีกำรเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียง         
ดำ้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 12,208 12,208 (8,761) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 4,386,608 4,386,608 (8,761) 

ลูกหนีธุ้รกจิสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ    
ลูกหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียง      
ดำ้นเครดิต 18,028 18,028 (3,000) 

ลูกหน้ีท่ีมีกำรเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียง         
ดำ้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 5,911 5,911 (5,911) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 23,939 23,939 (8,911) 

รวมลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 4,410,547 4,410,547 (17,672) 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 

ลูกหน้ีธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละ
สญัญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้และ
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 

ยอดท่ีใชใ้น                 
กำรตั้งคำ่เผื่อ               
ผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดวำ่จะ

เกิดข้ึน 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำด
วำ่จะเกิดข้ึน 

ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์    
ลูกหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียง      
ดำ้นเครดิต 4,331,828 4,331,828 - 

ลูกหน้ีท่ีมีกำรเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียง         
ดำ้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต 9,899 9,899 (8,148) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 4,341,727 4,341,727 (8,148) 

ลูกหนีธุ้รกจิสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ    
ลูกหน้ีท่ีไม่มีกำรเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียง      
ดำ้นเครดิต 8,340 8,340 (2,000) 

ลูกหน้ีท่ีมีกำรเพ่ิมข้ึนอยำ่งมีนยัส ำคญัของควำมเส่ียง         
ดำ้นเครดิต - - - 

ลูกหน้ีท่ีมีกำรดอ้ยคำ่ดำ้นเครดิต 5,949 5,949 (5,949) 

รวมลูกหน้ีธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 14,289 14,289 (7,949) 

รวมลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 4,356,016 4,356,016 (16,097) 
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9. สินทรัพย์และหนีสิ้นอนุพนัธ์ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

จ ำนวนเงินตำม
สัญญำ มูลค่ำยติุธรรม 

จ ำนวนเงินตำม
สัญญำ 

ประเภทของควำมเส่ียง     
รำคำตรำสำรทุน     
-  ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ - - 46,912 368,676 
-  สัญญำฟิวเจอร์ส(1) - 292,898 - 193,033 
-  สัญญำออปชัน่ 330 30,145 4,098 43,355 

รวม 330 323,043 51,010 605,064 

 (1) สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพยอ์้ำงอิงของสัญญำประเภทนั้ นๆ                          
ซ่ึงมูลค่ำยติุธรรมของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565: มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส 
มีจ ำนวน 7 ลำ้นบำท และ 3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงบนัทึกรวมอยูใ่น “ลูกหน้ีส ำนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย”์ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

จ ำนวนเงินตำม
สัญญำ มูลค่ำยติุธรรม 

จ ำนวนเงินตำม
สัญญำ 

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

รวม 5,748 425,693 18,567 1,359,689 

 (1) สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพยอ์้ำงอิงของสัญญำประเภทนั้ นๆ                          
ซ่ึงมูลค่ำยติุธรรมของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564: มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส 
มีจ ำนวน 7 ลำ้นบำท และ 10 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงบนัทึกรวมอยูใ่น “ลูกหน้ีส ำนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย”์ 

 ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์มีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเป็นเงินสดระหวำ่งรำคำปิดของหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง              
ณ วนัซ้ือขำยสุดทำ้ยกบัรำคำใชสิ้ทธิ 
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10. เงินลงทุน 

10.1 มูลค่ำเงินลงทุนและมูลค่ำยุติธรรม 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

 มูลค่ำยติุธรรม/                
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

มูลค่ำยติุธรรม/                
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

เงนิลงทุนทีไ่ม่ได้วำงเป็นประกนั   
มูลค่ำยุตธิรรม   
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน   
ตรำสำรทุนท่ีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดในประเทศ                        
ตำมมูลค่ำยติุธรรม 437,289 710,917 

หน่วยลงทุน 51,529 50,009 
หกั: เงินลงทุนในนำมบริษทัฯเพือ่ลูกคำ้ (50,208) (50,009) 

รวม 438,610 710,917 

เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

ตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดในประเทศ 12,691 3,191 

รวม 12,691 3,191 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   
เงินฝำกประจ ำ 2,610,097 2,900,097 
พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 4,909,151 3,916,314 

หกั: เงินลงทุนในนำมบริษทัฯเพือ่ลูกคำ้ (7,409,248) (6,816,411) 

รวม 110,000 - 

เงนิลงทุน 561,301 714,108 

 



27 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 
 มูลค่ำยติุธรรม/                

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
มูลค่ำยติุธรรม/                

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

เงนิลงทุนทีไ่ม่ได้วำงเป็นประกนั   
มูลค่ำยุตธิรรม   
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน   
ตรำสำรทุนท่ีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดในประเทศ                        
ตำมมูลค่ำยติุธรรม 437,289 710,917 

หน่วยลงทุน 50,208 50,009 
หกั: เงินลงทุนในนำมบริษทัฯเพือ่ลูกคำ้ (50,208) (50,009) 

รวม 437,289 710,917 

เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

ตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดในประเทศ 3,274 3,191 

รวม 3,274 3,191 

รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   
เงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   
เงินฝำกประจ ำ 2,500,097 2,900,097 
พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 4,909,151 3,916,314 

หกั: เงินลงทุนในนำมบริษทัฯเพือ่ลกูคำ้ (7,409,248) (6,816,411) 

รวม - - 

เงนิลงทุน 440,563 714,108 
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10.2 เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงินและเงินลงทุนในตรำสำรหนี้แยกตำมอำยุคงเหลือของสัญญำ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2565 

 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำตำมรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     
เงินฝำกประจ ำ 2,610,097 - - 2,610,097 
พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 4,909,151 - - 4,909,151 
หกั: เงินลงทุนในนำมบริษทัฯเพือ่ลูกคำ้ (7,409,248) - - (7,409,248) 

รวม 110,000 - - 110,000 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำตำมรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     
เงินฝำกประจ ำ 2,500,097 - - 2,500,097 
พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 4,909,151 - - 4,909,151 
หกั: เงินลงทุนในนำมบริษทัฯเพื่อลูกคำ้ (7,409,248) - - (7,409,248) 

รวม - - - - 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ำตำมรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย     
เงินฝำกประจ ำ 2,900,097 - - 2,900,097 
พนัธบตัรธนำคำรแห่งประเทศไทย 3,916,314 - - 3,916,314 
หกั: เงินลงทุนในนำมบริษทัฯเพือ่ลูกคำ้ (6,816,411) - - (6,816,411) 

รวม - - - - 
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10.3  เงินลงทุนในตรำสำรทุนทีก่ ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2565 

เงินลงทุน 

เหตผุลของกำรใช้
ทำงเลือกในกำร
แสดงรำยกำรดว้ย

วิธีดงักล่ำว มูลค่ำยติุธรรม เงินปันผลรับ                

ก ำไรหรือขำดทุน
สะสมท่ีถูกโอน
ภำยในส่วนของ

เจำ้ของ เหตุผลของกำรโอน 

อุตสำหกรรมหลกัทรัพย ์ ตั้งใจจะถือยำว 11,831 323 - - 
อ่ืนๆ ตั้งใจจะถือยำว 860 - - - 
รวม  12,691 323 -  

 
    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

เงินลงทุน 

เหตุผลของกำรใช้
ทำงเลือกในกำร
แสดงรำยกำรดว้ย

วิธีดงักล่ำว มูลค่ำยติุธรรม เงินปันผลรับ                

ก ำไรหรือขำดทนุ
สะสมท่ีถูกโอน
ภำยในส่วนของ

เจำ้ของ เหตุผลของกำรโอน 

อุตสำหกรรมหลกัทรัพย ์ ตั้งใจจะถือยำว 2,414 66 - - 
อ่ืนๆ ตั้งใจจะถือยำว 860 - - - 
รวม  3,274 66 -  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

เงินลงทุน 

เหตุผลของกำรใช้
ทำงเลือกในกำร
แสดงรำยกำรดว้ย

วิธีดงักล่ำว มูลค่ำยติุธรรม เงินปันผลรับ                

ก ำไรหรือขำดทุน
สะสมท่ีถูกโอน
ภำยในส่วนของ

เจำ้ของ เหตุผลของกำรโอน 

อุตสำหกรรมหลกัทรัพย ์ ตั้งใจจะถือยำว 2,330 44 - - 
อ่ืนๆ ตั้งใจจะถือยำว 861 - - - 
รวม  3,191 44 -  
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

11.1 รำยละเอยีดเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

   ประเภท สดัส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่ำ         
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 
ประเทศ              

ท่ีจดทะเบียน 
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 
31 ธนัวำคม 

2565 
31 ธนัวำคม

2564 
31 ธนัวำคม 

2565 
31 ธนัวำคม

2564 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) 
บริษัทร่วม        
SBI Royal Securities Plc. บริษทัหลกัทรัพย ์ กมัพูชำ ตรำสำรทุน 20.01 20.01 141,955 135,122 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม      141,955 135,122 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ประเภท สดัส่วนเงินลงทุน 
เงินลงทุนแสดงมูลค่ำ          

ตำมวิธีรำคำทุน 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 
ประเทศ              

ท่ีจดทะเบียน 
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 
31 ธนัวำคม 

2565 
31 ธนัวำคม

2564 
31 ธนัวำคม 

2565 
31 ธนัวำคม

2564 

    (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั หลกัทรัพยท่ี์ปรึกษำ         
กำรลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ำกดั  

ท่ีปรึกษำ                         
กำรลงทุน 

ไทย ตรำสำรทุน 100.00 96.25 8,190 7,700 

บริษทั ฟินนัเซีย ดิจิทลั แอสเซท 
จ ำกดั 

สินทรัพยดิ์จิตอล ไทย ตรำสำรทุน 100.00 - 50,000 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย      58,190 7,700 

บริษัทร่วม        
SBI Royal Securities Plc. บริษทัหลกัทรัพย ์ กมัพูชำ ตรำสำรทุน 20.01 20.01 105,462 105,462 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม      105,462 105,462 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม    163,652 113,162 
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11.2 ส่วนแบ่งก ำไรและเงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม 

 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุน

ในบริษทัร่วม               
ส่วนแบ่งก ำไรเบด็เสร็จอ่ืน 
จำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับใน 

 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                    
31 ธนัวำคม 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                     
31 ธนัวำคม 

ระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี                    
31 ธนัวำคม 

ช่ือบริษทั 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

บริษทัร่วม       
SBI Royal Securities Plc. 4,098 3,080 2,735 10,852 - - 

รวม 4,098 3,080 2,735 10,852 - - 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯบนัทึกส่วนแบ่งผลก ำไรจำกบริษทัร่วมในงบ
กำรเงินรวมตำมวิธีส่วนไดเ้สียโดยอำศยัขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัร่วม ซ่ึงยงัไม่มี
กำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีภำยนอกของบริษทัร่วม อย่ำงไรก็ดี บริษทัฯไดรั้บงบกำรเงินส ำหรับปี 2564 
ของบริษทัร่วมซ่ึงผำ่นกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัร่วมดงักล่ำวแลว้ ซ่ึงไม่มีผลแตกต่ำงอยำ่ง
เป็นสำระส ำคญักบัขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัร่วมท่ีใชใ้นกำรบนัทึกส่วนแบ่งก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีดงักล่ำว 
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11.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสำระส ำคัญ 

สรุปรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทัร่วม 

 SBI Royal Securities Plc. 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 534 503 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 16 13 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 36 35 
หน้ีสินหมนุเวยีน (7) (7) 

สินทรัพยสุ์ทธิ 579 544 

สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 20.01 20.01 
ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในสินทรัพยสุ์ทธิของกิจกำรท่ีลงทุน 116 110 
ค่ำควำมนิยม 25 25 

รวมมลูค่ำเงินลงทุน 141 135 

มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (ตำมวธีิส่วนไดเ้สีย) 141 135 

สรุปรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 บริษทัร่วม 

 SBI Royal Securities Plc. 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 

รำยได ้ 47 45 
ก ำไรส ำหรับปี 20 15 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 20 15 
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11.4 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2565 บริษทัหลกัทรัพย์ท่ีปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอฟเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั 
(“FSSIA”) ซ่ึ งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 96.25 เข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของ             
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินันซ่ำ จ ำกัด (“FSL”) จ ำนวน 39,999,995 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท คิดเป็น
สัดส่วนประมำณร้อยละ 100.00 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของ FSL ในรำคำซ้ือหุ้นละ 
12.2547 บำท รวมทั้ งส้ิน 490.19 ล้ำนบำท จำกบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลด้ิงส์ จ  ำกัด (มหำชน) (เดิมช่ือ     
“บริษทั ฟินันซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน)”) (“FNS”) และบริษทั ฟินันซ่ำ ฟันด์ แมนเนจเมน้ท์ จ  ำกดั และบริษทัฯ                      
ไดเ้ขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัของ FSSIA จ ำนวน 3,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้หุ้นละ 100 บำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
3.75 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทั้ งหมดของ FSSIA ในรำคำซ้ือหุ้นละ 163.28 บำท                         
รวมทั้ งส้ิน 0.49 ล้ำนบำท จำก FSL เพื่อป้องกันกำรถือหุ้นไขวร้ะหว่ำง FSL และ FSSIA ภำยหลังจำกกำร                   
เขำ้ลงทุนใน FSL 

ก) ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้ 

รำยละเอียดของมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้เพื่อจ่ำยซ้ือธุรกิจ มีดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
เงินสดจ่ำย 490,188 
รวมส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้ 490,188 

ข) ต้นทุนทีเ่กีย่วข้องกบักำรซ้ือ 

ต้นทุนท่ี เก่ียวข้องกับกำรซ้ือธุรกิจจ ำนวน  2.70 ล้ำนบำท ได้บันทึกรวมอยู่ในงบก ำไรขำดทุน                       
เบด็เสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

ค) มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นที่ระบุได้ 

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีระบุได้ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่ำ จ  ำกัด ณ วนัท่ีซ้ือ            
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 10,560 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 29,420 
เงินลงทุน 119,628 
อำคำรและอุปกรณ์ 384,299 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 1,500 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 7,989 
สินทรัพยอ่ื์น 381 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (21,471) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน (40,574) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (1,544) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได ้ 490,188 
บวก (หกั): ค่ำควำมนิยม (ก ำไรจำกกำรตอ่รองรำคำซ้ือ) - 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหเ้พ่ือจ่ำยซ้ือธุรกิจ 490,188 
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12. ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของบญัชี     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 176 176 176 176 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 17,672 16,097 17,672 16,097 
สินทรัพยอ์ื่น 4,782 2,856 2,856 2,856 

รวม 22,630 19,129 20,704 19,129 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีธุรกิจ
หลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้มีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2565 

 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

 

สินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีไม่มีกำร
เพิม่ข้ึนอยำ่งมี

นยัส ำคญัของควำม
เส่ียงดำ้นเครดิต            

สินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีมีกำร
เพิม่ข้ึนอยำ่งมี

นยัส ำคญัของควำม
เส่ียงดำ้นเครดิต 

สินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีมีกำร    

ดอ้ยค่ำ                  
ดำ้นเครดิต  รวม 

ยอดตน้ปี 2,000 - 14,097 16,097 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจำกกำรวดัมูลค่ำ
เผือ่ผลขำดทุนใหม่ - - 575 575 

อืน่ๆ 1,000 - - 1,000 
ยอดปลำยปี 3,000 - 14,672 17,672 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564 

 ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

 

สินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีไม่มีกำร
เพิม่ข้ึนอยำ่งมี

นยัส ำคญัของควำม
เส่ียงดำ้นเครดิต            

สินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีมีกำร
เพิม่ข้ึนอยำ่งมี

นยัส ำคญัของควำม
เส่ียงดำ้นเครดิต 

สินทรัพยท์ำง
กำรเงินท่ีมีกำร    

ดอ้ยค่ำ                  
ดำ้นเครดิต  รวม 

ยอดตน้ปี 1,000 - 14,151 15,151 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจำกกำรวดัมูลค่ำ
เผือ่ผลขำดทุนใหม่ - - (54) (54) 

อื่นๆ 1,000 - - 1,000 
ยอดปลำยปี 2,000 - 14,097 16,097 
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13. อำคำรชุดและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

   อำคำรชุดและ    
 อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  

 ส ำนกังำน และติดตั้ง อำคำรเช่ำ ยำนพำหนะ ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2564 289,488 161,545 39,009 10,885 2,385 503,312 
ซ้ือเพ่ิม 20,980 4,027 470 - 3,802 29,279 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (23,218) (14,194) - (8,745) - (46,157) 

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

31 ธนัวำคม 2564 289,027 152,761 40,842 2,140 1,664 486,434 
ซ้ือบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี 15,054 17,718 370,676 15,986 - 419,434 
ซ้ือเพ่ิม 22,031 4,584 - 7,399 9,461 43,475 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (30,093) (42,567) (201) (2,107) - (74,968) 

โอนเขำ้ (ออก) 1,266 4,419 - - (5,685) - 

31 ธนัวำคม 2565 297,285 136,915 411,317 23,418 5,440 874,375 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2564 239,925 152,697 236 10,885 - 403,743 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 22,655 4,397 2,885 - - 29,937 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/          
ตดัจ  ำหน่ำย (22,339) (14,194) - (8,745) - (45,278) 

31 ธนัวำคม 2564 240,241 142,900 3,121 2,140 - 388,402 
ซ้ือบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี 12,212 11,866 4,642 6,415 - 35,135 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 21,686 5,068 11,099 1,073 - 38,926 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/             
ตดัจ  ำหน่ำย (29,615) (42,078) - (2,107) - (73,800) 

31 ธนัวำคม 2565 244,524 117,756 18,862 7,521 - 388,663 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

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

31 ธนัวำคม 2565 52,761 19,159 392,455 15,897 5,440 485,712 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่     

31 ธนัวำคม 2564      29,937 

31 ธนัวำคม 2565      38,926 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่ง ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์  

 ส ำนกังำน และติดตั้ง อำคำรเช่ำ ยำนพำหนะ ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2564 289,488 161,545 39,009 10,885 2,385 503,312 
ซ้ือเพ่ิม 20,980 4,027 470 - 3,802 29,279 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (23,218) (14,194) - (8,745) - (46,157) 

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

31 ธนัวำคม 2564 289,027 152,761 40,842 2,140 1,664 486,434 
ซ้ือเพ่ิม 19,825 4,493 - - 6,097 30,415 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (29,645) (42,567) (34) (2,107) - (74,353) 

โอนเขำ้ (ออก) 1,266 4,419 - - (5,685) - 

31 ธนัวำคม 2565 280,473 119,106 40,808 33 2,076 442,496 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2564 239,925 152,697 236 10,885 - 403,743 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 22,655 4,397 2,885 - - 29,937 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/          
ตดัจ  ำหน่ำย (22,339) (14,194) - (8,745) - (45,278) 

31 ธนัวำคม 2564 240,241 142,900 3,121 2,140 - 388,402 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 21,070 3,889 2,912 - - 27,871 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/             
ตดัจ ำหน่ำย (29,614) (42,077) - (2,107) - (73,798) 

31 ธนัวำคม 2565 231,697 104,712 6,033 33 - 342,475 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       

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

31 ธนัวำคม 2565 48,776 14,394 34,775 - 2,076 100,021 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่     

31 ธนัวำคม 2564      29,937 

31 ธนัวำคม 2565      27,871 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษัทฯมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู ่     
มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ      
305 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 283 ลำ้นบำท) (2564: ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
307 ลำ้นบำท) 



37 

14. สัญญำเช่ำ 

 กลุ่มบริษทัฯท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัฯ โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง                        
1 - 14 ปี 

14.1 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564                 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 อำคำร 
อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

รำคำทุน     
1 มกรำคม 2564 317,472 1,141 37,620 356,233 
เพ่ิมข้ึน 31,656 - 14,493 46,149 

ตดัจ ำหน่ำย (43,658) - (4,931) (48,589) 

31 ธนัวำคม 2564 305,470 1,141 47,182 353,793 
ซ้ือบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี - - 4,086 4,086 
เพ่ิมข้ึน 13,920 130 8,635 22,685 

ตดัจ ำหน่ำย (17,138) (1,019) (1,238) (19,395) 

31 ธนัวำคม 2565 302,252 252 58,665 361,169 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม     
1 มกรำคม 2564 64,724 435 11,714 76,873 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 63,443 437 12,177 76,057 

ตดัจ ำหน่ำย (43,658) - (4,931) (48,589) 
31 ธนัวำคม 2564 84,509 872 18,960 104,341 
ซ้ือบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี - - 2,586 2,586 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 55,309 270 14,261 69,840 

ตดัจ ำหน่ำย (14,225) (1,019) (1,238) (16,482) 

31 ธนัวำคม 2565 125,593 123 34,569 160,285 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี     

31 ธนัวำคม 2564 220,961 269 28,222 249,452 

31 ธนัวำคม 2565 176,659 129 24,096 200,884 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อำคำร 
อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

รำคำทุน     
1 มกรำคม 2564 317,472 1,141 36,406 355,019 
เพ่ิมข้ึน 31,656 - 14,493 46,149 

ตดัจ ำหน่ำย (43,658) - (4,931) (48,589) 

31 ธนัวำคม 2564 305,470 1,141 45,968 352,579 
เพ่ิมข้ึน 13,754 - 7,463 21,217 

ตดัจ ำหน่ำย (16,972) (889) - (17,861) 

31 ธนัวำคม 2565 302,252 252 53,431 355,935 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม     
1 มกรำคม 2564 64,724 435 11,557 76,716 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 63,443 437 11,873 75,753 

ตดัจ ำหน่ำย (43,658) - (4,931) (48,589) 
31 ธนัวำคม 2564 84,509 872 18,499 103,880 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 55,143 139 13,181 68,463 

ตดัจ ำหน่ำย (14,058) (889) - (14,947) 

31 ธนัวำคม 2565 125,594 122 31,680 157,396 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี     

31 ธนัวำคม 2564 220,961 269 27,469 248,699 

31 ธนัวำคม 2565 176,658 130 21,751 198,539 
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14.2 หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 128,921 171,803 126,342 170,986 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (7,321) (11,804) (7,200) (11,764) 
รวม 121,600 159,999 119,142 159,222 

กำรวิเครำะห์กำรครบก ำหนดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำเปิดเผยขอ้มูลอยู่ในหมำยเหตุขอ้ 36
ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 

14.3 ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำที่รับรู้ในงบก ำไรขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 69,840 76,057 68,463 75,753 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 5,970 7,201 5,868 7,164 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น 10,680 10,640 15,404 10,411 
รวม 86,490 93,898 89,735 93,328 

 กลุ่มบริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 จ ำนวน 
75 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 78 ลำ้นบำท) (2564: ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
80 ลำ้นบำท) 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
ค่ำสมำชิก           
ตลำดและ 

ค่ำซ้ือส่วนงำน
นำยหนำ้ลูกคำ้ โปรแกรม 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์  

 ตลำดอนุพนัธ์ รำยยอ่ย คอมพิวเตอร์ ระหวำ่งพฒันำ รวม 

รำคำทุน      
1 มกรำคม 2564 6,605 6,384 420,555 6,589 440,133 
ซ้ือเพ่ิม - - 2,336 7,349 9,685 
ตดัจ ำหน่ำย - - (2,459) - (2,459) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 5,331 (5,331) - 

31 ธนัวำคม 2564 6,605 6,384 425,763 8,607 447,359 
ซ้ือบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี - - 1,195 - 1,195 
ซ้ือเพ่ิม - - 10,795 55,115 65,910 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (112) - (112) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 7,989 (7,989) - 

31 ธนัวำคม 2565 6,605 6,384 445,630 55,733 514,352 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
1 มกรำคม 2564 5,000 6,384 214,077 - 225,461 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - - 38,930 - 38,930 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับ                      
ส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - - (2,459) - (2,459) 

31 ธนัวำคม 2564 5,000 6,384 250,548 - 261,932 
ซ้ือบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี - - 1,195 - 1,195 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - - 38,890 - 38,890 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับ                      
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (112) - (112) 

31 ธนัวำคม 2565 5,000 6,384 290,521 - 301,905 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      

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

31 ธนัวำคม 2565 1,605 - 155,109 55,733 212,447 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธนัวำคม 2564     38,930 

31 ธนัวำคม 2565     38,890 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ค่ำสมำชิก           
ตลำดและ 

ค่ำซ้ือส่วนงำน
นำยหนำ้ลูกคำ้ โปรแกรม 

โปรแกรม
คอมพวิเตอร์  

 ตลำดอนุพนัธ์ รำยยอ่ย คอมพิวเตอร์ ระหวำ่งพฒันำ รวม 

รำคำทุน      
1 มกรำคม 2564 6,605 6,384 420,555 6,589 440,133 
ซ้ือเพ่ิม - - 2,336 7,349 9,685 
ตดัจ ำหน่ำย - - (2,459) - (2,459) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 5,331 (5,331) - 

31 ธนัวำคม 2564 6,605 6,384 425,763 8,607 447,359 
ซ้ือเพ่ิม - - 10,685 51,381 62,066 
ตดัจ ำหน่ำย - - (105) (11,600) (11,705) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 7,989 (7,989) - 

31 ธนัวำคม 2565 6,605 6,384 444,332 40,399 497,720 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
1 มกรำคม 2564 5,000 6,384 214,077 - 225,461 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - - 38,930 - 38,930 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับ                      
ส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - - (2,459) - (2,459) 

31 ธนัวำคม 2564 5,000 6,384 250,548 - 261,932 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี - - 38,881 - 38,881 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับ                          
ส่วนที่ตดัจ ำหน่ำย - - (105) - (105) 

31 ธนัวำคม 2565 5,000 6,384 289,324 - 300,708 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      

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

31 ธนัวำคม 2565 1,605 - 155,008 40,399 197,012 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 

31 ธนัวำคม 2564     38,930 

31 ธนัวำคม 2565     38,881 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดจ ำหน่ำยหมดแล้ว                         
แต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวมีจ ำนวน      
165 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 164 ลำ้นบำท) (2564: ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
113 ลำ้นบำท) 
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16. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและภำษีเงินได้  

16.1 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชี ประกอบด้วยผลกระทบทำงภำษีท่ีเกิดจำกรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

   ส่วนเปล่ียนแปลงภำษีเงินไดร้อตดับญัชี 

    

ส่วนเปล่ียนแปลงภำษีเงินได ้            
รอตดับญัชีท่ีแสดงใน                      

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม ซ้ือบริษทัยอ่ย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 ในระหวำ่งปี 2565 2564 

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกดิจำก:      
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 3,569 4,073 - (504) 672 
ส่วนแบ่งผลก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม                 (7,298) (5,932) - (1,366) (2,786) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 26,402 18,083 8,115 204 3,420 
(ก ำไร) ขำดทุนที่ยงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรปรับมูลค่ำ                  
เงินลงทุนและตรำสำรอนุพนัธ์ 4,517 765 - 3,752 (11,276) 

ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ - - - - (849) 

อ่ืน ๆ 20,255 13,744 (126) 6,637 4,123 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 47,445 30,733 7,989 8,723 (6,696) 

รับรู้รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได:้      
- รับรู้ในส่วนก ำไรหรือขำดทุน    10,575 (7,918) 

- รับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน    (1,852) 1,222 

รวม    8,723 (6,696) 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

ส่วนเปล่ียนแปลงภำษีเงินได ้            
รอตดับญัชีท่ีแสดงใน                      

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 

ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกดิจำก:     
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 3,569 4,073 (504) 672 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 18,487 17,720 767 3,652 
(ก ำไร) ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนและ
ตรำสำรอนุพนัธ์ 4,517 765 3,752 (11,276) 

ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ - - - (849) 

อ่ืน ๆ 20,620 13,739 6,881 4,121 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบญัชี 47,193 36,297 10,896 (3,680) 

รับรู้รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ภำษีเงินได:้     
- รับรู้ในส่วนก ำไรหรือขำดทุน   12,267 (7,440) 

- รับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   (1,371) 3,760 

รวม   10,896 (3,680) 

16.2 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี (68,241) (67,904) (70,506) (67,904) 
ภำษีเงินได้รอตดับัญชี     
ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว 

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 10,575 (7,918) 12,267 (7,440) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ (57,666) (75,822) (58,239) (75,344) 
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รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 

     
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 265,128 375,997 276,396 371,772 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี (53,026) (75,200) (55,279) (74,354) 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     

รำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นรำยไดห้รือ                
ค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี (1,083) (996) (2,960) (990) 

ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกรับรู้เป็นสินทรัพย ์             
ภำษีเงินได ้ (3,557) 374 - - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นส่วนของ                              
ก ำไรหรือขำดทุนเบด็เสร็จ (57,666) (75,822) (58,239) (75,344) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 บริษัทย่อยมีรำยกำรผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  ำนวน 24 ล้ำนบำท                  
ท่ีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ยงัมี
ควำมไม่แน่นอนในก ำไรทำงภำษีในอนำคตท่ีเพียงพอท่ีจะน ำผลขำดทุนทำงภำษีมำใชป้ระโยชน์ได ้ 

ผลขำดทุนทำงภำษีจ ำนวน 24 ลำ้นบำท จะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรใหป้ระโยชน์ภำยในปี 2570  
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17. สินทรัพย์อ่ืน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

31 ธนัวำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 6,310 5,905 8,938 5,905 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 37,884 32,489 34,872 32,309 
เงินมดัจ ำ 14,975 15,814 16,778 15,813 
เงินสมทบกองทุนทดแทนควำมเสียหำยในระบบกำร
ช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์ 153,639 135,182 153,639 135,182 

เงินประกนัหลกัทรัพยเ์พื่อควำมมัน่คง 4,951 5,000 4,951 5,000 
เงินทดรองจ่ำย  3,847 3,217 3,839 3,217 
เงินปันผลคำ้งรับ 241 238 241 238 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,938 - 18,581 - 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำยรอรับคืน 15,034 13,491 10,225 10,225 
เงินฝำกธนำคำรเพื่อลูกคำ้ภำยใตอ้ำยดัตำมค ำส่ัง ปปง. 176,306 - 176,306 - 

อ่ืน ๆ 20,254 12,234 18,156 12,234 

รวม 436,379 223,570 446,526 220,123 

หกั: ค่ำเผือ่ผลขำดทุนที่คำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,782) (2,856) (2,856) (2,856) 

สินทรัพยอ่ื์น  431,597 220,714 443,670 217,267 

18. เจ้ำหนีส้ ำนักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 
เจำ้หน้ีส ำนกัหกับญัชี 993,580 - 
เจำ้หน้ีบริษทัหลกัทรัพยต์่ำงประเทศ 58,369 16,169 

เจำ้หน้ีส ำนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,051,949 16,169 
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19. เจ้ำหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

เจ้ำหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์   
เจำ้หน้ีซ้ือขำยหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 2,166,933 2,875,730 
เจำ้หน้ีทรัพยสิ์นวำงประกนั 5,895 13,430 

เจำ้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 52,093 103,298 

เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 2,224,921 2,992,458 
เจ้ำหนีธุ้รกจิสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ   

เจำ้หน้ีธุรกิจสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 17,644 30,523 

เจ้ำหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 2,242,565 3,022,981 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2565 บริษทัฯได้ชะลอกำรส่งมอบค่ำขำยหลักทรัพย ์บริษทั มอร์ รีเทิร์น จ ำกัด 
(มหำชน) ของลูกคำ้ตำมค ำสั่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินจ ำนวน 176 ลำ้น
บำท จนกวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลง และบริษทัฯไดแ้ยกเงินดงักล่ำวโดยน ำฝำกเขำ้บญัชีธนำคำรของบริษทัฯ                    
เพื่อลูกคำ้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ตำมรำยกำรท่ีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุขอ้ 17 

20. ตรำสำรหนี้ทีอ่อก 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 อตัรำดอกเบ้ีย/ ระยะเวลำคงเหลือของหน้ี  

 ส่วนลด ต่อปี ท่ีจะครบก ำหนดช ำระ  

 (ร้อยละ) นอ้ยกวำ่ 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 

ตรำสำรหนีท้ีอ่อก      
หุน้กู ้ 3.60 505,600 465,400 - 971,000 

รวม  505,600 465,400 - 971,000 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 
 อตัรำดอกเบ้ีย/ ระยะเวลำคงเหลือของหน้ี  

 ส่วนลด ต่อปี ท่ีจะครบก ำหนดช ำระ  

 (ร้อยละ) นอ้ยกวำ่ 1 ปี 1 - 5 ปี มำกกวำ่ 5 ปี รวม 

ตรำสำรหนีท้ีอ่อก      
หุน้กู ้ 3.60 - 505,600 - 505,600 

รวม  - 505,600 - 505,600 

21. ประมำณกำรหนีสิ้น 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ตน้ทุน                              
ในกำรร้ือถอน 

ค่ำเผื่อผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ี              

คำดวำ่จะเกิดข้ึน อ่ืน ๆ รวม 

     
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 30,768 1,814 - 32,582 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในระหวำ่งปี (2,638) 2,279 2,000 1,641 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 28,130 4,093 2,000 34,223 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในระหวำ่งปี 400 (4,093) 17,000 13,307 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 28,530 - 19,000 47,530 
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22. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนตำมภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 2565 2564 2565 2564 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนตน้ปี 90,416 73,314 88,598 70,340 
ซ้ือบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี 40,574 - - - 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 13,986 12,051 11,073 11,093 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,780 1,564 1,432 1,515 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต  - (2,417) - (2,417) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั:     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ           
ดำ้นประชำกรศำสตร์ - 25,126 - 24,731 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ            
ทำงกำรเงิน  (7,000) 6,413 (6,770) 6,291 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์ - (14,578) - (12,224) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (7,744) (11,057) (1,900) (10,731) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนปลำยปี 132,012 90,416 92,433 88,598 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำนท่ีรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุน แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 13,986 12,051 11,073 11,093 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,780 1,564 1,432 1,515 

ตน้ทุนบริกำรในอดีต - (2,417) - (2,417) 

รวมค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 15,766 11,198 12,505 10,191 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษทัฯคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี
ขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 6 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 6 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัฯประมำณ 10 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 10 ปี) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภัย               
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

อตัรำคิดลด 1.22 - 5.23 0.48 - 3.44 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต  1.2 - 7.0 1.2 - 7.0 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน 0.0 - 30.0 0.0 - 30.0 

 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 31 ธนัวำคม 2564 

อตัรำคิดลด 1.41 - 5.23 0.48 - 3.44 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต  1.2 - 7.0 1.2 - 7.0 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน 0.0 - 30.0 0.0 - 30.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2565 

 

สมมติฐำน
เพ่ิมข้ึน  

ส ำรอง
ผลประโยชน์
ระยะยำวของ

พนกังำนเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

สมมติฐำน 
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์
ระยะยำวของ

พนกังำนเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) (ลำ้นบำท) 
อตัรำคิดลด 1.0 (9.8) 1.0 10.8 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 1.0 12.3 1.0 (11.0) 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน 20.0 (8.3) 20.0 9.5 
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 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2564 

 

สมมติฐำน
เพ่ิมข้ึน  

ส ำรอง
ผลประโยชน์
ระยะยำวของ
พนกังำน

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
สมมติฐำน 
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนกังำน
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) (ลำ้นบำท) 
อตัรำคิดลด 1.0 (7.1) 1.0 7.8 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 1.0 7.9 1.0 (7.1) 
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน 20.0 (6.7) 20.0 7.8 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 

สมมติฐำน
เพ่ิมข้ึน  

ส ำรอง
ผลประโยชน์
ระยะยำวของ

พนกังำนเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

สมมติฐำน               
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์
ระยะยำวของ

พนกังำนเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) (ลำ้นบำท) 
อตัรำคิดลด 1.0 (6.4) 1.0 7.1 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 1.0 8.1 1.0 (7.2) 
อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน 20.0 (6.6) 20.0 7.6 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564 

 

สมมติฐำน
เพ่ิมข้ึน  

ส ำรอง
ผลประโยชน์
ระยะยำวของ

พนกังำนเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

สมมติฐำน               
ลดลง 

ส ำรอง
ผลประโยชน์
ระยะยำวของ

พนกังำนเพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

 (ร้อยละต่อปี) (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) (ลำ้นบำท) 
อตัรำคิดลด 1.0 (6.9) 1.0 7.6 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 1.0 7.7 1.0 (6.9) 
อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน 20.0 (6.5) 20.0 7.5 
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23. หนีสิ้นอ่ืน  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 454,091 427,580 415,804 414,334 
ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 11,856 10,773 11,164 10,759 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมคำ้งจ่ำย 28,189 9,625 27,350 9,354 
เจำ้หน้ีอ่ืน 1,380 1,439 2,937 2,439 
เงินประกนัพนกังำน 3,202 2,902 3,202 2,902 
อ่ืน ๆ 25,746 19,162 25,670 19,162 

รวมหน้ีสินอ่ืน 524,464 471,481 486,127 458,950 

24. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย                  
ไวค้รบถว้นแลว้ 

25. รำยได้ค่ำนำยหน้ำ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 

ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ 1,431,162 1,789,856 
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยตรำสำรอนุพนัธ ์ 129,699 138,119 
ค่ำนำยหนำ้อ่ืน 2,842 2,045 
รวม 1,563,703 1,930,020 
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26. รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 

     
กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์ 410,837 64,862 342,439 64,862 
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 54,450 13,782 13,350 13,782 
กำรยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 1,032 1,431 1,032 1,431 
กำรวเิครำะห์หลกัทรัพย ์ 3,702 4,634 3,702 4,634 
ค่ำธรรมเนียมกำรขำยและกำรรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน 13,796 26,148 12,379 26,148 

อ่ืน ๆ 2,300 3,128 2,300 3,128 

รวม 486,117 113,985 375,202 113,985 

27. รำยได้ดอกเบีย้ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 
     
รำยไดจ้ำกเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 128,808 93,921 128,808 93,921 
รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินฝำกในสถำบนักำรเงิน
และพนัธบตัรรัฐบำล 56,568 36,236 56,189 36,194 

อ่ืนๆ 262 66 12,006 66 

รวม 185,638 130,223 197,003 130,181 
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28. ก ำไรและผลตอบแทนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 

     
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน (20,904) 221,026 (21,044) 221,026 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกตรำสำรอนุพนัธ์ 104,126 (71,231) 104,126 (71,231) 
เงินปันผลรับ 13,775 15,819 13,518 15,819 

รวม 96,997 165,614 96,600 165,614 

29. ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 

     
เงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 2,246 4,611 2,246 4,611 
ตรำสำรหน้ีท่ีออก 31,271 18,907 31,271 18,907 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 5,970 7,201 5,868 7,164 
เงินฝำกลูกคำ้ 22,308 16,879 22,308 16,879 

รวม 61,795 47,598 61,693 47,561 

30. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 กลุ่มบริษทัฯและพนักงำนของกลุ่มบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติั
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษทัฯและพนักงำนของแต่ละบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนดงักล่ำว                                
เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทุนสองแห่ง และจะถูกจ่ำยให้กบัพนกังำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของ                    
บริษัทฯ ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทฯได้รับรู้เงินสมทบดังกล่ำว                        
เป็นค่ำใชจ่้ำยสุทธิรำยกำรรับคืนเงินสมทบในส่วนท่ีพนกังำนอยูไ่ม่ถึงเกณฑ์ตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของ
กลุ่มบริษทัฯจ ำนวนเงิน 25 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 22 ล้ำนบำท) (2564: ในงบกำรเงินรวม                         
22 ลำ้นบำท และในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 20 ลำ้นบำท) 
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31. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

32. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 
    
เงินปันผลประจ ำปี 2564 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือ   
  วนัท่ี 29 เมษำยน 2565 58 0.10 

เงินปันผลประจ ำปี 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือ   
  วนัท่ี 30 เมษำยน 2564 35 0.06 

33. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

33.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

ช่ือ ควำมสมัพนัธ ์
บริษทั หลกัทรัพยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส                                                    
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั  

เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั ฟินนัเซีย ดิจิทลั แอสเซท จ ำกดั(2) เป็นบริษทัยอ่ย 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่ำ จ ำกดั(3) เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั หลกัทรัพยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุน                               

เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
SBI Royal Securities Plc. เป็นบริษทัร่วม 
Pilgrim Finansa Investment Holdings (Pte.) Ltd. (1) ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯ  
บริษทั ฟินนัเซีย เอกซ์ จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
บริษทั ฟินนัซ่ำ ฟันด ์แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั  ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษทัฯจนถึงวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2564 
บริษทั เอฟเอน็เอส โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน)(4) มีกรรมกำรร่วมกนัจนถึงวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2564 
บริษทั ทรูวชิัน่ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) มีกรรมกำรร่วมกนั 
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) ผูถื้อหุน้ 
(1) Pilgrim Finansa Investment Holdings (Pte.) Ltd. เป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 16 ธันวำคม 2564 โดยถือหุ้นของบริษทัฯใน

อตัรำร้อยละ 29.29 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 
(2) บริษทั ฟินนัเซีย ดิจิทลั แอสเซท จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2565 โดยบริษทัฯถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 100.00 ของ

ทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 
(3) บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่ำ จ  ำกดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั หลกัทรัพยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เม่ือวนัท่ี                                   

5 พฤษภำคม 2565 โดยถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนช ำระแลว้ 
(4) เดิมช่ือ “บริษทั ฟินนัซ่ำ จ  ำกดั (มหำชน)” 
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33.2 รำยกำรธุรกจิทีส่ ำคัญระหว่ำงปี 

 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรเหล่ำนั้น 
ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 2565 2564 2565 2564 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดอ่ื้น - - 6,977 3,600 อตัรำตำมสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ - - 11,744 - อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.60 ต่อปี 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน - - 65,600 53,800 อตัรำตำมสญัญำ 
คำ่เช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย - - 5,627 - อตัรำตำมสญัญำ 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
กรรมกำรและผูบ้ริหำร      
 รำยไดค้่ำนำยหน้ำ 55 54 49 54 ตำมอตัรำท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
 รำยไดค้่ำนำยหน้ำ 1,836 123 1,836 123 ตำมอตัรำท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
 รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร - 6,421 - 6,421 อตัรำตำมสญัญำ 
    รำยไดอ่ื้น 119 - 119 - ตำมอตัรำท่ีคิดกบัลูกคำ้ทัว่ไป 
 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 327 5,351 327 5,351 ตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 
 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน - 577 - 577 อตัรำตำมสญัญำ 
 เงินปันผลจ่ำย 17,027 13,705 17,027 13,705 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
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33.3 ยอดคงค้ำงระหว่ำงกนั 

ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564    
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

31 ธนัวำคม 
2565 

31 ธนัวำคม 
2564 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด     
ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) 2,999 2,043 2,999 2,043 

ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทั หลกัทรัพยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั - - 2,853 - 
บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่ำ จ  ำกดั - - 2,029 - 
บริษทั ฟินนัเซีย ดิจิทลั แอสเซท จ ำกดั - - 15,641 - 
บริษทั ฟินนัเซีย เอกซ์ จ  ำกดั (มหำชน) 2,938 - 2,938 - 

เงนิให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อย     
บริษทั หลกัทรัพยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส                                      

อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั - - 490,000 - 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย     

บริษทั หลกัทรัพยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุน เอฟเอสเอส                                      
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั - - 1,500 1,000 

บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่ำ จ  ำกดั - - 84 - 
หนีสิ้นอ่ืน     

บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัซ่ำ จ  ำกดั  - - 57 - 

33.4 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

ยอดคงค้ำงของเงินให้กู ้ยืมระหว่ำงบริษัทฯและกิจกำรท่ี เก่ียวข้องกัน  ณ ว ัน ท่ี  31 ธันวำคม 2565                           
กำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ                       
ณ วนัที่                            

1 มกรำคม 2565 
เพ่ิมข้ึน                     
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ                        
ณ วนัท่ี                                

31 ธนัวำคม 2565 

บริษทั หลกัทรัพยท่ี์ปรึกษำกำรลงทุน                                  
เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั บริษทัยอ่ย - 490 490 

รวม  - 490 490 
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33.5 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัฯรับรู้ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 2565 2564 

     
ผลประโยชน์ระยะสั้น 360 279 283 263 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 13 10 8 9 

รวม 373 289 291 272 

34. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

34.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 บริษทัฯมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 44 ลำ้นบำท                       
(31 ธนัวำคม 2564: 15 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินกำรติดตั้งซอฟตแ์วร์และอุปกรณ์ 

34.2 หนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

ตำมท่ีบริษทัฯในฐำนะผูอ้อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ไดอ้อกใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ในหุ้นสำมัญของ บริษัท ฮำนำ ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ำกัด (มหำชน) (“HANA24C2302B”) เม่ือวนัท่ี                     
18 ตุลำคม 2565 โดยไดเ้กิดกำรผิดพลำดในกำรระบุรำคำก ำหนดสิทธิในระหวำ่งกำรยื่นเอกสำรเพื่อขอออก
เสนอขำย HANA24C2302B ต่อนักลงทุน ปรำกฎว่ำมีนักลงทุนเข้ำมำท ำกำรซ้ือขำยจนกระทั่งบริษัทฯ                  
ทรำบควำมผิดพลำดและยุติกำรท ำหนำ้ท่ีดูแลสภำพคล่องในวนัเดียวกนั ทั้งน้ี มีผูถื้อครองหน่วยเพียง 1 รำย 
ณ วนัส้ินปี 31 ธนัวำคม 2565 และ ณ วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2566 จ  ำนวน 25,208,100 หน่วย 

บริษทัฯไดช้ี้แจงและหำรือต่อหน่วยงำนก ำกบัดูแลและไดรั้บควำมยินยอมจำกส ำนักคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยใ์ห้ด ำเนินกำรแกไ้ขรำคำท่ีเป็นขอ้ผิดพลำดดงักล่ำวและบริษทัฯด ำเนินกำร
แก้ไขรำคำข้อผิดพลำดดังกล่ำวเสร็จส้ินแล้ว ตั้ งแต่วนัท่ี 14 พฤศจิกำยน 2565 โดยใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่ำวจะซ้ือขำยวนัสุดทำ้ยวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2566 และจะครบก ำหนดวนัท่ี 3 มีนำคม 2566 ซ่ึงบริษทัฯ
จะไม่เกิดควำมเสียหำยใด ๆ เวน้แต่ผูถื้อครองหน่วยยืนยนัท่ีจะใชร้ำคำผิดพลำดนั้น ซ่ึงตอ้งผำ่นกำรต่อสู้ใน
ชั้นศำลและผ่ำนกำรพิจำรณำตดัสินของศำลจนถึงท่ีสุด ในเบ้ืองตน้บริษทัฯได้ตั้งส ำรองควำมเสียหำยไว้
จ  ำนวนหน่ึงแลว้ตั้งแต่เกิดเหตุกำรณ์ และเช่ือวำ่จะไม่เกิดควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัเพิ่มเติม เน่ืองจำก
บริษัทได้ปฏิบัติตำมร่ำงข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำท่ีของผูอ้อกใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์และ                             
ผูถื้อใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ - กรณีกำรใช้หุ้นเป็นหลักทรัพย์ ส่วนท่ี 2 ขอ้ก ำหนดสิทธิทัว่ไป ข้อ 7                   
กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก ำหนดสิทธิ และบริษัทจะปฏิบัติตำม ข้อ 1.2 (ก)(1) ของส่วนท่ี 3.1 ของ
ขอ้ก ำหนดสิทธิ ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ วนัใชสิ้ทธิ และกำรใชสิ้ทธิอตัโนมติั ตำมร่ำงดงักล่ำวใหค้รบถว้น 
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34.3 คดีฟ้องร้อง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 มีคดีซ่ึงบริษทัฯถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนรวมประมำณ 16 ลำ้นบำท 
ซ่ึงผลของคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯประเมินวำ่อำจจะไดรั้บผลเสียหำยบำงส่วน จึงได ้ 
ตั้งส ำรองค่ำเผือ่ผลเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจ ำนวนประมำณ 9 ลำ้นบำท ในงบกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งในข้อหำฝ่ำฝืนพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ                 
ตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535, เพิกถอนตัว๋แลกเงิน, เพิกถอนสัญญำจ ำนอง, เพิกถอนหนังสือรับสภำพหน้ี, 
ละเมิด, เรียกค่ำเสียหำย จ ำนวนทุนทรัพย ์1,432 ลำ้นบำท ร่วมกบัจ ำเลยทั้ง 24 รำย (บริษทัฯ เป็นจ ำเลยท่ี 10 
ทุนทรัพยต์ำมหนำ้ตัว๋แลกเงินมูลค่ำ 430 ลำ้นบำท ) คดีอยูร่ะหวำ่งจ ำเลยทั้ง 24 รำย ยื่นค ำให้กำร ซ่ึงผลของ
คดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ภำยใตค้วำมเห็นทำงกฎหมำยประเมินวำ่ บริษทัฯจะไม่ไดรั้บ
ผลเสียหำยจำกคดีดงักล่ำวต่องบกำรเงิน  

35. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัฯจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริกำร กลุ่มบริษทัฯมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 3 ส่วนงำน ดงัน้ี 

- ส่วนงำนนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เป็นส่วนงำนท่ีเป็นนำยหน้ำใน                 
กำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์นำยหนำ้ในกำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ และกำรยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์

- ส่วนงำนวำณิชธนกิจ เป็นส่วนงำนให้บริกำรกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์กำรเป็นท่ีปรึกษำกำรลงทุน 
และธุรกรรมท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

- ส่วนคำ้หลกัทรัพย ์เป็นส่วนงำนท่ีดูแลกำรลงทุน 

กลุ่มบริษทัฯไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำน 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงค ์                
ในกำรตัดสินใจเก่ียวกับกำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯประเมินผล                 
กำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน  
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 ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 

ส่วนงำนนำยหนำ้ 
ซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละ

สญัญำซ้ือขำย ส่วนงำน                กำรตดัรำยกำรบญัชี     

 ล่วงหนำ้ วำนิชธนกิจ ส่วนคำ้หลกัทรัพย ์              ระหวำ่งกนั งบกำรเงินรวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รำยไดจ้ำกภำยนอก 1,805 2,163 423 51 48 97 (63) (54) 2,213 2,257 

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน           
    ตำมส่วนงำน 578 807 206 25 13 38 (63) (54) 734 816 
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
     ดอกเบ้ียรับ         68 130 
     รำยไดอ่ื้น         119 54 
     ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน         (656) (624) 

     ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (58) (76) 

ก ำไรส ำหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ         207 300 

สินทรัพยจ์  ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

สินทรัพย์ของส่วนงำน 

ส่วนงำน
นำยหนำ้ซ้ือขำย
หลกัทรัพยแ์ละ
สญัญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ 

ส่วนงำน                 
วำณิชธนกิจ 

ส่วนคำ้
หลกัทรัพย ์ รวมส่วนงำน 

สินทรัพยท่ี์
ไม่ไดปั้นส่วน รวม 

31 ธนัวำคม 2565 5,437 34 738 6,209 1,808 8,017 

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

 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมศิำสตร์  

 กลุ่มบริษทัฯด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่น         
งบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัฯไม่มีรำยได้จำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำ
เทำ่กบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดต้ำมงบกำรเงินรวม 
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36. กำรบริหำรควำมเส่ียง 

 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน  

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ี
ส ำนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ สินทรัพยต์รำสำร
อนุพนัธ์ เงินลงทุน เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย เงินให้กูย้ืมแก่พนักงำน เงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงิน เจ้ำหน้ี
ส ำนักหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ หน้ีสินตรำสำร
อนุพนัธ์และตรำสำรหน้ีท่ีออก กลุ่มบริษทัฯมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

36.1 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 

ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต คือ ควำมเส่ียงท่ีคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงในสัญญำหรือ              
มีคุณภำพดำ้นเครดิตเส่ือมลงจนไม่สำมำรถช ำระเงินตน้หรือดอกเบ้ียตำมสัญญำได ้

 กลุ่มบริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ รำยได้
ค่ำธรรมเนียมและบริกำรคำ้งรับ เงินฝำกกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีส ำนักหักบญัชีและบริษทั
หลกัทรัพย ์เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัฯอำจตอ้ง
สูญเสียจำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตคือมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ก ำหนดเก่ียวกบักำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยใชโ้มเดล
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนซ่ึงกลุ่มบริษทัฯไดจ้ดัท ำและทบทวนโมเดลผลขำดทุนดำ้นเครดิต                
ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนแล้วอย่ำงเหมำะสม โดยกลุ่มบริษัทฯจะสอบทำนตัวเลขและข้อมูลท่ีน ำมำใช้ใน                         
กำรค ำนวณเป็นระยะ 

ลูกหน้ีธุรกจิหลักทรัพย์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

บริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงโดยมีกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัวงเงินซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละวงเงินสินเช่ือของ
ลูกคำ้ กำรทบทวนวงเงิน กำรวำงหลกัประกนัและกำรติดตำมควำมเส่ียงดำ้นเครดิต นอกจำกน้ีกำรใหสิ้นเช่ือ
ของบริษทัฯไม่มีกำรกระจุกตวัมำกนกั เน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย  

เงินฝากกบัธนาคารและสถาบันการเงิน และเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

 กลุ่มบริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของเงินฝำกกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงินและเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี
ไม่สูงมำกนักเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัฯมีเงินฝำกกับธนำคำรและสถำบันกำรเงินท่ีมีอนัดับควำมน่ำเช่ือถือ                  
ดำ้นเครดิตท่ีอยู่ในระดบัสูงซ่ึงประเมินโดยสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิต ส ำหรับเงินลงทุน                         
ในตรำสำรหน้ีกลุ่มบริษัทฯเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบำลหรือพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย                           
ซ่ึงมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีต ่ำ 
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36.2 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด คือควำมเส่ียงท่ีกระแสเงินสดหรือมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน                          
อำจเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของตวัแปรในตลำด อนัเก่ียวเน่ืองมำจำกจำกอตัรำดอกเบ้ีย 
อตัรำแลกเปล่ียน และรำคำตรำสำรทุน กลุ่มบริษทัฯบริหำรควำมเส่ียงดงักล่ำว ดงัน้ี 

36.2.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินและตรำสำรหน้ีท่ีออก 
อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม                        
อตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ียของ
กลุ่มบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2565 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
  มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
 มีอตัรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย    อตัรำดอกเบ้ีย                    
 ดอกเบ้ีย ใหม่หรือวนัครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับข้ึนลงตำม เม่ือทวง นอ้ยกวำ่  ลูกหน้ีดอ้ย ไม่มี  อตัรำ อตัรำ 
 อตัรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตวั คงท่ี 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด 403 - - - - 58 461 0.05 - 0.75 - 

ลูกหน้ีส ำนกัหักบญัชีและ               
บริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 1,044 1,044 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์                     
และสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้  2,237 58 - - 18 2,080 4,393 5.50 - 6.75 - 

เงินลงทุน - เงินฝำกประจ ำ - - 110 - - - 110 - 0.70 - 1.00 
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังำน 3 - - - - - 3 2.47 - 2.80 - 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ           
เจำ้หน้ีส ำนกัหกับญัชีและ               
บริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 1,052 1,052 - - 

เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ           
สญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ - 6 - - - 2,237 2,243 - 0.20 - 0.25 

หน้ีสินอนุพนัธ์ - - - - - 51 51 - - 
ตรำสำรหน้ีท่ีออก - - 506 465 - - 971 - 3.60 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2564 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
  มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
 มีอตัรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย    อตัรำดอกเบ้ีย                    
 ดอกเบ้ีย ใหม่หรือวนัครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับข้ึนลงตำม เม่ือทวง นอ้ยกวำ่  ลูกหน้ีดอ้ย ไม่มี  อตัรำ อตัรำ 
 อตัรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตวั คงท่ี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด 45 - - - - 141 186 0.05 - 0.35 - 

ลูกหน้ีส ำนกัหักบญัชีและ               
บริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 872 872 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์                     
และสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้  1,966 103 - - 16 2,255 4,340 4.75 - 5.50 - 

สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ - - - - - 6 6 - - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังำน 6 - - - - - 6 2.47 - 3.43 - 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ           
เจำ้หน้ีส ำนกัหกับญัชีและ               
บริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 16 16 - - 

เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ           
สญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ - 13 - - - 3,010 3,023 - 0.20 - 0.30 

หน้ีสินอนุพนัธ์ - - - - - 19 19 - - 
ตรำสำรหน้ีท่ีออก - - - 508 - - 508 - 3.60 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2565 
 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
  มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
 มีอตัรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย    อตัรำดอกเบ้ีย                    
 ดอกเบ้ีย ใหม่หรือวนัครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 
 ปรับข้ึนลงตำม เม่ือทวง นอ้ยกวำ่  ลูกหน้ีดอ้ย ไม่มี  อตัรำ อตัรำ 
 อตัรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตวั คงท่ี 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด 345 - - - - 44 389 0.05 - 0.75 - 

ลูกหน้ีส ำนกัหักบญัชีและ               
บริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 1,044 1,044 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์                     
และสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้  2,237 58 - - 18 2,080 4,393 5.50 - 6.75 - 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย                     - - - 490 - - 490 - 3.60 
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังำน 3 - - - - - 3 2.47 - 2.80 - 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ           
เจำ้หน้ีส ำนกัหกับญัชีและ               
บริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 1,052 1,052 - - 

เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ           
สญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ - 6 - - - 2,237 2,243 - 0.20 - 0.25 

หน้ีสินอนุพนัธ ์ - - - - - 51 51 - - 
ตรำสำรหน้ีท่ีออก - - 506 465 - - 971 - 3.60 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
  มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     
 มีอตัรำ          ระยะเวลำกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ีย    อตัรำดอกเบ้ีย                    
 ดอกเบ้ีย ใหม่หรือวนัครบก ำหนด    (ร้อยละต่อปี) 

 ปรับข้ึนลงตำม เม่ือทวง นอ้ยกวำ่  ลูกหน้ีดอ้ย ไม่มี  อตัรำ อตัรำ 
 อตัรำตลำด ถำม 1 ปี 1 - 5 ปี คุณภำพ ดอกเบ้ีย รวม ลอยตวั คงท่ี 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด 23 - - - - 139 162 0.05 - 0.125 - 

ลูกหน้ีส ำนกัหักบญัชีและ               
บริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 872 872 - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์                     
และสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้  1,966 103 - - 16 2,255 4,340 4.75 - 5.50 - 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - - - - - 6 6 - - 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน 6 - - - - - 6 2.47 - 3.43 - 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ           
เจำ้หน้ีส ำนกัหกับญัชีและ               
บริษทัหลกัทรัพย ์ - - - - - 16 16 - - 

เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละ           
สญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ - 13 - - - 3,010 3,023 - 0.20 - 0.30 

หน้ีสินอนุพนัธ์ - - - - - 19 19 - - 
ตรำสำรหน้ีท่ีออก - - - 508 - - 508 - 3.60 

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ย  

 ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของบริษทัฯจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงสมเหตุสมผลของอตัรำ
ดอกเบ้ียของเงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพยท่ี์มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2565 และ 2564 โดยก ำหนดใหต้วัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ีตลอด 1 ปี แสดงไดด้งัน้ี 

 2565 2564 
 อตัรำดอกเบ้ีย                             

เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 
ผลกระทบต่อ                 
ก ำไรก่อนภำษี 

อตัรำดอกเบ้ีย                             
เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 

ผลกระทบต่อ                 
ก ำไรก่อนภำษี 

 (ร้อยละ) (พนับำท) (ร้อยละ) (พนับำท) 
เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 0.25% 5,592 0.25% 4,916 
 (0.25%) (5,592) (0.25%) (4,916) 

 กำรวิเครำะห์ผลกระทบนีไ้ม่ใช่กำรคำดกำรณ์หรือพยำกรณ์สภำวะตลำดในอนำคต เหตุกำรณ์ท่ีจะเกิดขึน้จริงอำจมผีลแตกต่ำงจำกกำร
วิเครำะห์ 
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36.2.2 ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพยใ์นต่ำงประเทศและมีรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน
ท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นหน่วย) 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 
31 ธนัวำคม 

2565 
31 ธนัวำคม 

2564 
31 ธนัวำคม 

2565 
31 ธนัวำคม 

2564 
31 ธนัวำคม 

2565 
31 ธนัวำคม

2564 

     (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
ดองเวียดนำม 158,086.0 256,679.3 140,293.8 244,204.5 0.0015 0.0015 
เหรียญฮ่องกง 110.7 11.4 108.7 11.3 4.4340 4.2886 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 6.7 2.9 6.4 2.7 34.5624 33.4199 

 นอกจำกน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
คงเหลือ 

36.2.3 ควำมเส่ียงด้ำนรำคำตรำสำรทุน 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นรำคำตรำสำรทุนท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของรำคำหลกัทรัพยแ์ละรำคำของตรำสำร
อนุพนัธ์ซ่ึงอำจจะมีผลท ำให้มูลค่ำเงินลงทุนและมูลค่ำหลกัประกนัของลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำ 
ซ้ือขำยล่วงหนำ้ลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯไดจ้ดักำรควำมเส่ียงดำ้นสภำวะตลำดให้อยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได้โดยวิเครำะห์ควำมเส่ียงด้ำนตลำดในธุรกรรมต่ำง ๆ ของบริษทัฯ ก ำหนดนโยบำยใน                       
กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม และมีกำรควบคุมควำมเส่ียงใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย 

36.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง คือ ควำมเส่ียงท่ีกลุ่มบริษัทฯอำจได้รับควำมเสียหำยอันสืบเน่ืองมำจำก                           
ท่ีกลุ่มบริษทัฯไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดและหรือไม่สำมำรถจดัหำเงินทุนได้เพียงพอตำม                      
ควำมตอ้งกำรและทนัต่อเวลำท่ีกลุ่มบริษทัฯจะตอ้งน ำไปช ำระภำระผกูพนัไดเ้ม่ือครบก ำหนด 

กลุ่มบริษทัฯมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง โดยจดัใหมี้กำรติดตำมและวำงแผนเก่ียวกบั
กระแสเงินสด  รวมทั้ งจัดหำวงเงินสินเช่ือจำกสถำบันกำรเงินเพื่ อให้ เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ                             
ของกลุ่มบริษทัฯ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 ระยะเวลำคงเหลือของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนับจำกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2565 

      ลูกหน้ี  
 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก ำหนด ดอ้ยคุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 461 - - - - - 461 
ลูกหน้ีส ำนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 1,044 - - - - 1,044 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้  58 2,080 - - 2,237 18 4,393 

เงินลงทุน - เงินฝำกประจ ำ - 110 - - - - 110 
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังำน 3 - - - - - 3 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีส ำนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 1,052 - - - - 1,052 
เจ้ำหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ 6 2,237 - - - - 2,243 

หน้ีสินอนุพนัธ ์ - 51 - - - - 51 
ตรำสำรหน้ีท่ีออก - 506 465 - - - 971 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 55 67 - - - 122 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2564 

      ลูกหน้ี  
 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก ำหนด ดอ้ยคุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 186 - - - - - 186 
ลูกหน้ีส ำนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 872 - - - - 872 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้  103 2,255 - - 1,966 16 

 
4,340 

สินทรัพยอ์นุพนัธ์ - 6 - - - - 6 
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังำน 6 - - - - - 6 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีส ำนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 16 - - - - 16 
เจ้ำหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ 13 3,010 - - - - 3,023 

หน้ีสินอนุพนัธ ์ - 19 - - - - 19 
ตรำสำรหน้ีท่ีออก - - 508 - - - 508 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 56 104 - - - 160 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2565 

      ลูกหน้ี  
 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก ำหนด ดอ้ยคุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 389 - - - - - 389 
ลูกหน้ีส ำนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 1,044 - - - - 1,044 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้  58 2,080 - - 2,237 18 4,393 

เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย - - 490 - - - 490 
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังำน 3 - - - - - 3 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีส ำนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 1,052 - - - - 1,052 
เจ้ำหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ 6 2,237 - - - - 2,243 

หน้ีสินอนุพนัธ์ - 51 - - - - 51 
ตรำสำรหน้ีท่ีออก - 506 465 - - - 971 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 53 66 - - - 119 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2564 

      ลูกหน้ี  
 เม่ือทวงถำม ภำยใน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี ไม่มีก ำหนด ดอ้ยคุณภำพ รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 162 - - - - - 162 
ลูกหน้ีส ำนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 872 - - - - 872 
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้  103 2,255 - - 1,966 16 

 
4,340 

สินทรัพยอ์นุพนัธ ์ - 6 - - - - 6 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน 6 - - - - - 6 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ        
เจำ้หน้ีส ำนกัหกับญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ - 16 - - - - 16 
เจ้ำหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ 13 3,010 - - - - 3,023 

หน้ีสินอนุพนัธ์ - 19 - - - - 19 
ตรำสำรหน้ีท่ีออก - - 508 - - - 508 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ - 56 103 - - - 159 
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37. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

37.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม               
แยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2565 

 มูลค่ำ มูลค่ำยติุธรรม 

 ตำมบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำยุตธิรรม 

 
    

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้      
ลูกหน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 6 6 - - 6 

เงินลงทุน      
ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด                   
ในประเทศ 437 437 - - 437 

หน่วยลงทุน 1 - 1 - 1 
ตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด
ในประเทศ 13 - - 13 13 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
หนีสิ้นทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำมูลค่ำยุตธิรรม      
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้      
เจำ้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 52 52 - - 52 

หน้ีสินอนุพนัธ์(1)      
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์ 47 47 - - 47 
สญัญำออปชัน่ 4 4 - - 4 

(1) นอกจำกน้ี สญัญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหวำ่งรำคำตน้ทุนของสัญญำกบัสินทรัพยอ์ำ้งอิงของสัญญำประเภทนั้นๆ                          
ซ่ึงมูลค่ำยติุธรรมของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565: มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส 
มีจ ำนวน 7 ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซ่ึงบนัทึกรวมอยู่ใน “ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและบริษทัหลักทรัพย”์ ใช้ข้อมูลระดับ 1                       
ในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2565 

 มูลค่ำ มูลค่ำยติุธรรม 

 ตำมบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำยุตธิรรม 

 
    

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้      
ลูกหน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 6 6 - - 6 

เงินลงทุน      
ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด                    
ในประเทศ 437 437 - - 437 

ตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด
ในประเทศ 3 - - 3 3 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
หนีสิ้นทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำมูลค่ำยุตธิรรม      
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้      
เจำ้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 52 52 - - 52 

หน้ีสินอนุพนัธ์(1)      
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์ 47 47 - - 47 
สญัญำออปชัน่ 4 4 - - 4 

(1) นอกจำกน้ี สญัญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหวำ่งรำคำตน้ทุนของสัญญำกบัสินทรัพยอ์ำ้งอิงของสัญญำประเภทนั้นๆ                          
ซ่ึงมูลค่ำยติุธรรมของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565: มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส 
มีจ ำนวน 7 ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซ่ึงบนัทึกรวมอยู่ใน “ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชีและบริษทัหลักทรัพย”์ ใช้ข้อมูลระดับ 1                          
ในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2564 

 มูลค่ำ มูลค่ำยติุธรรม 

 ตำมบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำยุตธิรรม 

 
    

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้      
ลูกหน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 13 13 - - 13 

สินทรัพยต์รำสำรอนุพนัธ์(1)      
สญัญำออปชัน่ 6 6 - - 6 

เงินลงทุน      
ตรำสำรทุนในควำมตอ้งกำรของตลำด                      
ในประเทศ 711 711 - - 711 

ตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด
ในประเทศ 3 - - 3 3 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
หนีสิ้นทำงกำรเงนิทีว่ดัมูลค่ำมูลค่ำยุตธิรรม      
เจำ้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้      
เจำ้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 103 103 - - 103 

หน้ีสินอนุพนัธ์(1)      
ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์ 17 17 - - 17 
สญัญำออปชัน่ 2 2 - - 2 

 (1) สัญญำฟิวเจอร์สมีกำรช ำระรำคำแบบส่วนต่ำงเงินสด ระหว่ำงรำคำต้นทุนของสัญญำกับสินทรัพยอ์้ำงอิงของสัญญำประเภทนั้ นๆ                          
ซ่ึงมูลค่ำยติุธรรมของสัญญำฟิวเจอร์สคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564: มลูค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ - สัญญำฟิวเจอร์ส 
มีจ ำนวน 7 ล้ำนบำท และ 10 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ซ่ึงบนัทึกรวมอยู่ใน “ลูกหน้ีส ำนักหักบญัชีและบริษทัหลักทรัพย”์ ใช้ขอ้มูลระดบั 1                         
ในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม  

กลุ่มบริษทัฯมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑ์ดงัน้ี 

(ก) มูลค่ำยติุธรรมของลูกหน้ี/เจำ้หน้ีธุรกรรมกำรยมืและใหย้มืหลกัทรัพยค์  ำนวณโดยใชร้ำคำเสนอขำย
หลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ย 

(ข)  มูลค่ำยติุธรรมของใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ท่ีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดในประเทศค ำนวณ 
โดยใชร้ำคำเสนอขำยหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ย 
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(ค)  มูลค่ำยติุธรรมของสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และสัญญำออปชัน่ท่ีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณ
โดยใชร้ำคำท่ีใชช้ ำระรำคำของสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้นั้นของบริษทัตลำดสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ย 

(ง)  มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรทุนท่ีอยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดในประเทศค ำนวณโดยใชร้ำคำเสนอซ้ือ
หลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำด              
ในประเทศประมำณโดยใชมู้ลค่ำตำมบญัชีในปัจจุบนัของบริษทัท่ีไปลงทุน 

(จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไมไ่ดว้ดัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ส่วนใหญ่อยูใ่นประเภทจะครบก ำหนด
ในระยะเวลำอนัสั้ นหรือมีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษัทฯจึงประมำณ                
มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

38. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯในกำรบริหำรทุนของบริษทัฯคือ กำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเน่ือง กำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ                       
ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์

39. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ ได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
สำมญัประจ ำปี 2566 ของบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำและอนุมติัจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้สำมญัในอตัรำหุ้นละ 
0.07 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 41 ลำ้นบำท 

40. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2566 
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