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บริษัท เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย”)         

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

บริษทั เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั ซีมิโก ้แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)) (“บริษทั”) 

เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย  บริษทัจดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2537 และไดเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2538  

บริษทัประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพ และมีท่ีอยู่จดทะเบียนท่ี ชั้น 18 เลขท่ี 287 อาคาร

ลิเบอร์ต้ีสแควร์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ทั้ งน้ี ตั้ งแต่วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทฯได้

เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนเป็นเลขท่ี 59 สิริ แคมปัส อาคารดี ชั้น 2 ซอยริมคลองพระโขนง แขวง

พระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์7 ประเภท ได้แก่ 

1. ธุรกิจการเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

2. การคา้หลกัทรัพย ์ 

3. การเป็นท่ีปรึกษาทางการลงทุน  

4. การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 

5. การซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นระบบอินเตอร์เน็ต  

6. ธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

7.  ธุรกิจการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์ 

บริษทัไดด้าํเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ก่สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพซ่ึงไม่ตอ้ง

ใชใ้บอนุญาตดงักล่าว โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป 

เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทัหลกัทรัพย ์ซีมิโก ้จาํกดั 

(มหาชน)” เป็น “บริษทั ซีมิโก ้แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)” เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั  

และต่อมาวนัท่ี 29 เมษายน 2564 บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือจาก “บริษทั ซีมิโก ้แคปปิตอล 

จาํกดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)”  
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บริษทัมีบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 

1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จํากัด (เดิมช่ือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน                             

อินโนเทค จาํกดั) ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทการจดัการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล 

และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และการเป็นผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

2. บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทับริหารสินทรัพย ์ลุมพินี จาํกดั)                    

มีวตัถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจประเภทรับซ้ือ รับโอนและรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพย์ของสถาบันการเงินท่ีถูกระงบัการดาํเนินกิจการ เลิก                    

หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารพาณิชย ์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์                      

ตลอดจนถึงหลกัประกนัของสินทรัพยน์ั้นเพื่อนาํไปบริหารพฒันาหรือจาํหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

3. บริษทั เอ็กซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั (เดิมช่ือ บริษทั เอสอี ดิจิทลั จาํกดั) มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อประกอบ

ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั เป็นผูใ้ห้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน  

2564 บริษทัไดรั้บความเห็นชอบให้เป็นนายหนา้ซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทลัและเป็น

ผูค้า้คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทลั อีกดว้ย 

4. บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินธุรกิจการลงทุนในบริษทัจาํกดั 

5. บริษทั พีเค แลนด ์โฮลด้ิง จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินธุรกิจลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

6. บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 1 จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินธุรกิจการลงทุน 

7. บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 2 จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พือ่ดาํเนินธุรกิจการลงทุน 

8. บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 3 จาํกดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อดาํเนินธุรกิจการลงทุน 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม

ของการดําเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ

ประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น

อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ

เปล่ียนแปลง 
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2. หลกัเกณฑ์การจัดทําและนําเสนองบการเงิน  

2.1 บริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัได้จดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญติั

วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม 

2560 เร่ือง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั

จดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง “กาํหนดรายการย่อท่ีต้องมีใน                         

งบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 

2.3 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินรวม 

(ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

 อตัราร้อยละ อตัราร้อยละของสินทรัพย ์ อตัราร้อยละของรายได ้

ช่ือบริษทั ของการถือหุ้น ท่ีรวมอยูใ่นสินทรัพยร์วม ท่ีรวมอยูใ่นรายไดร้วม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ 100 100 2 3 10 2 

 กองทุน เอก็ซ์สปริง จาํกดั       

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ 100 100 1 1 3 - 

 เอก็ซ์สปริง เอ เอม็ ซี จาํกดั       

บริษทั เอก็ซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั 100 100 3 14 45 55 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั 100 - - - - - 

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลดิ้ง จาํกดั 100 - 1 - 2 - 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 1 จาํกดั 100 - - - - - 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 2 จาํกดั 100 - - - - - 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 3 จาํกดั 100 - - - - - 

(ข) บริษทัจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

(ค) บริษทันาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจในการ

ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

(ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ

เช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

(จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม 

น้ีแลว้ 
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2.4 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง

หรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่

เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ            

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

3.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวันท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั

ใช ้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ช้

มาตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ                 

งบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

รายไดค้่าธรรมเนียมธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

รายไดค้่าธรรมเนียมการใหบ้ริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลัจะรับรู้เม่ือบริษทัไดป้ฏิบติัตามภาระท่ีตอ้ง

ปฏิบติัเสร็จส้ินตลอดช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และรับรู้ตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญากบั

ลูกคา้ 

รายไดค้่าธรรมเนียมการบริการจดัการกองทุน 

รายไดค้่าธรรมเนียมการบริการจดัการกองทุนจะรับรู้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีบริษทัไดบ้ริหารจดัการ 

โดยคิดในอตัราร้อยละของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

รายไดค้่าธรรมเนียมจากการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

รายไดค้่าธรรมเนียมจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเป็นรายไดจ้ากการเป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายหรือรับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ค่าธรรมเนียมดงักล่าวประกอบดว้ยค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหน่วยลงทุน

ซ่ึงรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือบริการเสร็จส้ิน และค่าตอบแทนหลงัจากรับเป็นลูกคา้ (Retaining fee) รับรู้

ตลอดช่วงเวลาท่ีใหบ้ริการ 

รายไดค้่าธรรมเนียมผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

รายไดค้่าธรรมเนียมผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูจ้ะรับรู้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีบริษทัไดเ้ป็นผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกูแ้ละ

รับรู้ตามอตัราท่ีตกลงไวใ้นสัญญากบัลูกคา้ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 

กาํไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยถื์อเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ดอกเบีย้และเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับจาก

เงินลงทุนถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืม 

ดอกเบ้ียเงินกูย้มืถือเป็นคา่ใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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4.3 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

บริษทับนัทึกเงินท่ีลูกคา้วางไวก้บับริษทั เพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ญัชีเงินสดและการซ้ือขายหลกัทรัพย์

ในระบบเครดิตบาลานซเ์ป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัเพื่อการควบคุมภายในของบริษทัและ ณ วนัส้ิน

รอบระยะเวลารายงาน บริษทัไดต้ดัรายการดงักล่าวออกทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นของบริษทัเท่านั้น 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวนั เงินฝากธนาคาร

ออมทรัพย ์เงินฝากประจาํท่ีมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีภาระผูกพนั ตัว๋เงินประเภท            

เผื่อเรียก และตัว๋เงินท่ีมีวนัถึงกาํหนดภายใน 3 เดือน หรือนอ้ยกวา่นบัจากวนัท่ีไดม้า  

4.5 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเปิดเผยไวห้มายเหตุขอ้ 4.6 

4.6 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทัเม่ือกลุ่ม

บริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุนการทาํ

รายการท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) เพิ่มหรือ

หักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตามความเหมาะสม เม่ือรับรู้รายการ

เม่ือเร่ิมแรก ตน้ทนุการทาํรายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีรับรู้ทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม ขึ้นอยู่กบั

การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีอยูใ่นขอบเขตของ TFRS 9 กาํหนดใหว้ดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ

มูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาจากโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของ

กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินดงัน้ี 

• ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และทาํให้เกิด

กระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดให้    

วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

• ตราสารหน้ีท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคท์ั้งเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย

สินทรัพยท์างการเงิน และทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอด

คงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดให้ วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน 

• เงินลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนทั้งหมดและตราสารทุนวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน 

• เวน้แต่ท่ีกล่าวไวก่้อนหนา้บริษทัอาจปฏิบติัดงัต่อไปน้ีกบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีเม่ือเลือกรับรู้รายการ

เม่ือเร่ิมแรกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

• กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้แสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลงักบัตราสารทุนซ่ึง

ไม่ใช่เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือไม่เป็นส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้โดยผูซ้ื้อในการรวม

ธุรกิจ ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

• กลุ่มบริษทัอาจเลือกกาํหนดให้ตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน หากการปฏิบติัดงักล่าวช่วย

ขจดัหรือลดการจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชีอยา่งมีนยัสาํคญั 

• เม่ือเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตดัรายการ                   

ผลสะสมของผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหน้าในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภท

รายการใหม่จากส่วนของเจา้ของไปกาํไรหรือขาดทุนเป็นรายการปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่ 

เม่ือเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเลือกกาํหนดการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน                  

ตดัรายการ ผลสะสมของผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหนา้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะโอนไป

กาํไรสะสมในภายหลงั 
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การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกสําหรับหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ 

และจดัประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดย

ใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดั

จาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดั

จาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดั

จาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกบัเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย และลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํนวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะ

ถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัท่ีรายงานเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงด้านเครดิตจากท่ีเคยรับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรกของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอาย ุเม่ือมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัใน

ความเส่ียงดา้นเครดิตตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก แต่อยา่งไรก็ตามหากความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือ

ทางการเงินไม่เพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยสําคัญตั้ งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษัทวดัมูลค่าของค่าเผื่อ                  

ผลขาดทุนสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินนั้นดว้ยจาํนวนเงินท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ปฏิบัติผิดสัญญาท่ีมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีคาดไว ้ในทางกลบักันผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าแสดงถึง

สัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดตลอดอายุท่ีคาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญา

ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีความเป็นไปไดว้า่จะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลงัจากวนัท่ีรายงาน 

การตดัรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เฉพาะเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจาก

สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือโอนสินทรัพยท์างการเงินและโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยใ์หกิ้จการอ่ืน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้มีการ

ยกเลิกภาระผูกพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมี

อยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จากผูกู้ร้ายเดียวกนัซ่ึงมีขอ้กาํหนดท่ีแตกกต่างกนัอยา่งมาก หรือมีการแกไ้ขขอ้กาํหนด

ของหน้ีสินท่ีมีอยู่อยา่งเป็นสาระสาํคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ิสินเดิม และรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้

ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน                  
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4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุนสุทธิจาก                

ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ (ถา้มี)  

บริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

4.8 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า

ของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยใช้

วิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5  ปี 

อุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5  ปี 

ยานพาหนะ 5  ปี 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3 - 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

กลุ่มบริษทัตดัรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า

จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์คาํนวณโดยการเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคาตามบญัชี 

และจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธี

เส้นตรงตามระยะเวลาตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยโ์ดยประมาณของสินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดั ดงัน้ี 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทกองทรัสต ์ 5  ปี 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์        2 - 5  ปี 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่ายอ่ืนๆ 

กลุ่มบริษทัไม่มีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน แต่กลุ่มบริษทั

จะทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นประจาํทุกปีทั้งในระดับของแต่ละสินทรัพย์นั้ นและ                

ในระดับของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด และเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้น             

อาจดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนทกุปีวา่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดวักล่าวยงัคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ

แน่นอน 

4.10 สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

กลุ่มบริษทัจะจดัประเภทสินทรัพยเ์ป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย เม่ือมูลค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วนใหญ่

มาจากการขายมิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป และสินทรัพยด์งักล่าวจะตอ้งมีไวเ้พื่อขายในทนัทีใน

สภาพปัจจุบนั 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงแสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน

ในการขายแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขายรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมีการ

จาํหน่าย 

4.11 สัญญาเช่า  

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการ

ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีการบญัชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา

เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง

พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน

ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ

ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย

จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จาํนวนเงินท่ีจ่าย

ชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตาม

สัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้

ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

  อาคาร 2 - 5 ปี 

  ยานพาหนะ 3 - 4 ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บักลุม่บริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่าหรือราคาทุนของ

สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลคา่ดว้ยมูลค่าของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายสุัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญา

เช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาํระหน้ีสินตาม

สัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุ

สัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือ

สินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา

เช่าเงินทุน ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนเป็นลูกหน้ีดว้ย

จาํนวนท่ีเท่ากบัเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีจะ

ไดรั้บตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีไมไ่ดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้รายได้

ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบท่ีสะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิ

ตามสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน กลุ่มบริษทับนัทึกจาํนวนเงินท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่าดาํเนินงานเป็นรายไดใ้นส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึง

สัญญาเช่าดาํเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า  
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคารเช่า          

และอุปกรณ์ หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า 

และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี 

กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า           

ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.13 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นแผนการจ่ายสมทบตามท่ีกาํหนดไว ้สินทรัพยข์องกองทุน

สํารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุน กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษทั เงินจ่ายสมทบกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนในปีท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน 

กลุ่มบริษทัจดัให้มีผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนกังานตามพระราชบญัญติั

คุ ้มครองแรงงานและระเบียบการเกษียณอายุพนักงานของกลุ่มบริษัท โดยคาํนวณผลประโยชน์ของ

พนกังานดงักล่าวจากขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานดว้ยวิธีคิดลด

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระซ่ึงเป็นการประมาณการ

จากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต โดยคาํนวณบนพื้นฐาน

ของขอ้สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั อนัไดแ้ก่ เงินเดือนพนักงาน อตัราการลาออก อตัรามรณะ  

อายงุานและปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ี อตัราคิดลดท่ีใชใ้นการคาํนวณภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออก

จากงานอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล  

กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เพื่อกระจาย

ตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะรับรู้ทั้งจาํนวนในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด

โครงการหรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนจากการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้น

ก่อน 
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การลาพกัร้อนประจําปีท่ียังได้รับค่าตอบแทน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงานในรูปการลาพกัร้อน

ประจาํปีท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทนท่ีสะสมได ้เม่ือพนกังานให้บริการซ่ึงก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิทธิการลา

งานท่ียงัไดรั้บค่าตอบแทนในอนาคต โดยวดัมูลค่าของตน้ทุนดงักล่าวตามจาํนวนซ่ึงกลุ่มบริษทัคาดว่าจะ

จ่ายเพิ่มเน่ืองจากมีสิทธิท่ีพนกังานยงัไม่ไดใ้ชส้ะสมอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบการเงิน เม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ้นแลว้และสามารถประมาณมูลค่าหน้ีสินนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ซ่ึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะทาํ

ใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกลุ่มบริษทัเพื่อจ่ายชาํระภาระผกูพนัดงักล่าว 

4.15 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั คือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้คาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของภาครัฐ โดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี (ฐานภาษี)  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ และ

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีเท่าท่ีมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่วา่กาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ได ้โดยมีการ

ทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีในรายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เม่ือกาํไร

ทางภาษีท่ีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ลดลง การกลบัรายการจะทาํเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั

มีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้

ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับรายการค่าความนิยม 

กลุ่มบริษทัคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีด้วยอตัราภาษีท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

ประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหน้ีสินภาษี โดยใชอ้ตัรา

ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัจะหักกลบกนัไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิตามกฎหมาย

ในการนาํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวมาหักกลบกนัและกลุ่มบริษทัตั้งใจจะชาํระหน้ีสินดงักล่าวดว้ยยอด

สุทธิหรือตั้งใจจะรับชาํระสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในเวลาเดียวกนัและทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานการจดัเก็บภาษีเดียวกนั  

กลุ่มบริษทัแสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดห้รือรายไดภ้าษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบักาํไรหรือขาดทุนไวใ้น               

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกโดย              

ตรงไปยงัองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ถา้ภาษีเงินไดท่ี้เกิดขึ้นนั้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึก

โดยตรงไปยงัองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่างงวด 

4.16 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ให้

เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการกาํไรและขาดทุนจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเม่ือมีการชาํระเงินหรือท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวั

เงินดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.17 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรืออยู่

ภายใตค้วามควบคุมของบริษทัไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับบริษทั 

นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก

เสียงไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสําคญัต่อบริษทั ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั้งสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลเหล่านั้น  

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัแต่ละรายการ บริษทั

คาํนึงถึงเน้ือหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นใน

สภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่วา่ราคานั้นจะสามารถสังเกตไดโ้ดยตรงหรือประมาณมา

จากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือหน้ีสินรายการใด

รายการหน่ึง กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะนาํมาพจิารณาใน

การกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่า โดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผย

ขอ้มูลในงบการเงินรวมน้ีใชต้ามเกณฑต์ามท่ีกลา่ว 
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 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ิสินในงบการเงิน 

แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

- ระดับท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาด (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย ์หรือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้มว่่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบัท่ี 1 

- ระดับท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้สําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั

กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจาํเป็นในการโอนระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบ

เกิดขึ้นประจาํ 

5. การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

5.1 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขายใน

ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้

ในแบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต 

สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งน้ี

การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม

ท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ขอ้มูลเก่ียวกบัเทคนิคการ

ประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีใชใ้นการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินรายการต่าง ๆ ไดเ้ปิดเผย

ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 36.2.6 
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5.2 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน  

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

การประเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมจาํเป็นตอ้งใชก้ารประมาณการมูลค่าจาก

การใช้ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ในการคาํนวณมูลค่าจากการใช้นั้น ผูบ้ริหารของบริษทัได้

ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและคาํนวณคิดลด

เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีเหมาะสม หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจริงนอ้ยกว่าท่ีคาดการณ์

ไว ้แสดงวา่อาจมีขาดทุนจากการดอ้ยคา่เกิดขึ้น 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคนื 

ในการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับ             

ในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคาํนวณภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่า            

ท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์สําหรับสินทรัพย์              

ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกับ

หน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

5.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุน

ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ

ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม

บริษทัควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไร

ทางภาษท่ีีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.4 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้ นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือน

ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5.5 คดีฟ้องร้องและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ

หน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินสด เงินฝากระยะส้ัน และตัว๋เงินระยะส้ัน     

   ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า 1,125,742,335 294,889,928 682,703,272 200,323,597 

หกั  เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ * (89,780) (4,259,627) - (4,244,310) 

รวม 1,125,652,555 290,630,301 682,703,272 196,079,287 

(* ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เงินฝากในนามบริษทัเพ่ือลูกคา้ไม่ตอ้งแสดงเป็นสินทรัพย์

และหน้ีสินในงบการเงิน) 

 เน่ืองจากในระหว่างปี 2563 บริษทัได้ดาํเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์แก่สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ดังนั้นทรัพย์สินคงเหลือของลูกค้าปัจจุบัน             

บริษทัได้ดาํเนินการทาํสัญญาการฝากและดูแลทรัพยสิ์นคงคา้งของลูกคา้กบับริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย                

ซีมิโก ้จาํกดั (ดูหมายเหตุขอ้ 33) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ลูกค้าธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีมียอดเงินลงทุนคงเหลือท่ีโอนไปฝากไวก้ับบริษัท

หลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั มีจาํนวน 379 บญัชี โดยลูกคา้ดงักล่าวมีเงินฝากเพื่อซ้ือขายหลกัทรัพย์

จาํนวน 4 ลา้นบาท และหุน้มูลค่า 38 ลา้นบาท 

7. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีตามสัญญาขายฝาก - สุทธิดอกเบ้ียท่ียงั              

ไม่ถือเป็นรายได ้ 78,984,973 - - - 

เงินให้กูยื้มอ่ืน 84,025,000 - 84,025,000 - 

รวม 163,009,973 - 84,025,000 - 
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8. สินทรัพย์ทางการเงิน 

8.1 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนซ่ึงเป็นเงินลงทนุท่ีไม่ไดว้างเป็นประกนั ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร 

หรือขาดทุน     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 14,230,351 39,385,562 14,230,351 39,385,562 

หน่วยลงทนุในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 6,698,860,545 36,417,275 6,698,860,545 16,396,750 

ตัว๋แลกเงิน - 589,893,904 - 589,893,904 

หุ้นกูภ้าคเอกชน - 3,416,174 - - 

รวม 6,713,090,896 669,112,915 6,713,090,896 645,676,216 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย     

ตัว๋แลกเงิน 93,156,164 - 93,156,164 - 

รวม 93,156,164 - 93,156,164 - 

รวม 6,806,247,060 669,112,915 6,806,247,060 645,676,216 
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8.2  กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนซ่ึงเป็นเงินลงทุนท่ีไม่ไดว้างเป็นประกนั ดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน     

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 40,625,620 45,873,311 40,625,620 45,873,311 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1,176,350 - 1,176,350 - 

หุ้นกูภ้าคเอกชน 19,988,889 - 19,988,889 - 

อ่ืน ๆ 251,661,172 - 251,661,172 - 

รวม 313,452,031 45,873,311 313,452,031 45,873,311 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน            

เบ็ดเสร็จอ่ืน     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 10,759,320 114,048,820 10,759,320 114,048,820 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 8,783,477 9,373,595 8,783,477 9,373,595 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ                               

ตลาดต่างประเทศ 303,370,344 - 303,370,252 - 

อ่ืน ๆ 67,823,676 - 67,823,676 - 

รวม 390,736,817 123,422,415 390,736,725 123,422,415 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย     

ตัว๋แลกเงิน - 15,399,654 - - 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - (15,399,654) - - 

รวม - - - - 

รวม 704,188,848 169,295,726 704,188,756 169,295,726 

ตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน กลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามี

ความตั้งใจถือเงินลงทุนระยะยาว ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไดรั้บ

เงินปันผลจากตราสารทุนดงักล่าวซ่ึงยงัถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานเป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท และ                   

7 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั: 3 ลา้นบาท และ 7 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  
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8.3  ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีการตดัรายการเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี

กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนออกจากบญัชี ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

มูลค่ายติุธรรม                      

ณ วนัท่ีมีการตดั

รายการ เงินปันผลรับ 

กาํไร (ขาดทุน)  

จากการตดัรายการ                         

เหตุผล                             

ในการตดัรายการ 

รายการท่ีถูกตัดรายการออกจากบัญชี:     

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ                 

การเช่าอสังหาริมทรัพย ์                      

เอไอเอม็ คอมเมอร์เชียล โกรท 379,640 362,874 (270,360) ขาย 

บริษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) 28,600 407,327 (90,208) ขาย 

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 93,504,261 833,250 41,357,951 ขาย 

บริษทั ชาญอิสสระ  

ดีเวลอ็ปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 16,806,223 - (17,669,958) ขาย 

รวม 110,718,724 1,603,451 23,327,425  

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 

มูลค่ายติุธรรม 

ณ วนัท่ีมีการตดั

รายการ เงินปันผลรับ 

กาํไร (ขาดทุน)                 

จากการตดัรายการ                        

เหตุผล                             

ในการตดัรายการ 

รายการท่ีถูกตัดรายการออกจากบัญชี:     

บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 17,542,519 4,868,709 7,368,159 ขาย 

Yeah1 Group Corporation 8,179,791 - (41,101,537) ขาย 

อื่นๆ 1,882,908 1,588,498 171,688 ขาย 

รวม 27,605,218 6,457,207 (33,561,690)  
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8.4 กาํไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืนท่ีรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดยกมาตน้ปี 4,454,352 (26,744,233) 4,454,352 (26,744,233) 

เปล่ียนแปลงระหว่างปี     

- จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน (95,888,984) 38,998,231 (95,888,984) 38,998,231 

- โอนกาํไรจากการขายเงินลงทุนไปกาํไรสะสม (23,327,425) - (23,327,425) - 

- จากการปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 788,853 (7,799,646) 788,853 (7,799,646) 

ยอดคงเหลือปลายปี (113,973,204) 4,454,352 (113,973,204) 4,454,352 

9. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยซ่ึ์งทั้งหมดเป็นลูกหน้ีท่ีมีการด้อยค่า

ดา้นเครดิต ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- อยูร่ะหว่างดาํเนินคดี 26,674,206 34,374,206 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (26,674,206) (34,374,206) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ - - 

10. เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 

        บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอ็กซ์สปริง เอ เอ็ม ซี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัไดป้ระมูลซ้ือลูกหน้ีจาก

สถาบนัการเงินอ่ืนซ่ึงทั้งจาํนวนเป็นสินเช่ือดอ้ยคุณภาพ และจดัชั้นเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า

ดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  125,738,756 - 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,590,002 - 

รวมเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 130,328,758 - 

  หกั:  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (8,238,763) - 

รวมเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 122,089,995 - 
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11. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีไม่มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของ

ความเส่ียง                 

ดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัสาํคญัของ            

ความเส่ียง                    

ดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ 

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์าง

การเงินท่ีมีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต

เมื่อซ้ือหรือ                     

เมื่อเกิดรายการ รวม 

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย     

ยอดตน้ปี - - 15,399,654 - 15,399,654 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี - - (15,399,654) - (15,399,654) 

ยอดปลายปี - - - - - 

      

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์      

ยอดตน้ปี - - 34,374,206 - 34,374,206 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี - - (7,700,000) - (7,700,000) 

ยอดปลายปี - - 26,674,206 - 26,674,206 

      

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี      

ยอดตน้ปี - - - - - 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี - - - 8,238,763 8,238,763 

ยอดปลายปี - - - 8,238,763 8,238,763 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น           

อยา่งมีนยัสาํคญัของ            

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน   

ท่ีมีการดอ้ยค่า            

ดา้นเครดิต รวม 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     

ยอดตน้ปี - - 42,548,314 42,548,314 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี - - (8,174,108) (8,174,108) 

ยอดปลายปี - - 34,374,206 34,374,206 

     

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย     

ยอดตน้ปี - - 65,133,799 65,133,799 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี - - (49,734,145) (49,734,145) 

ยอดปลายปี - - 15,399,654 15,399,654 

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น           

อยา่งมีนยัสาํคญัของ            

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีมีการดอ้ยค่า             

ดา้นเครดิต รวม 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     

ยอดตน้ปี - - 34,374,206 34,374,206 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี - - (7,700,000) (7,700,000) 

ยอดปลายปี - - 26,674,206 26,674,206 

 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญัของ

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น           

อยา่งมีนยัสาํคญัของ            

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

สินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีมีการดอ้ยค่า             

ดา้นเครดิต รวม 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์     

ยอดตน้ปี - - 42,548,314 42,548,314 

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี - - (8,174,108) (8,174,108) 

ยอดปลายปี - - 34,374,206 34,374,206 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

12.1 รายละเอยีดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน

ประเทศไทย ดงัน้ี 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  
สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                       

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัทร่วม        

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 49.71 49.71 1,244 1,244 1,528 1,387 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั นาํเขา้ ส่งออก 26.00 26.00 26 26 10 12 

 จดัจาํหน่ายปลีก       

 และส่งนํ้าหอมและ       

 เคร่ืองสาํอาง       

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุขภาพ 30.00 30.00 218 218 189 188 

 ดา้นธุรกิจโยคะ       

 สตูดิโอ       

 อาหารและโรงแรม       

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม    1,488 1,488 1,727 1,587 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับระหว่างปี 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัทย่อย        

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง  ให้บริการจดัการ 100.00 100.00 408 276 - - 

จาํกดั  กองทุนรวม       

 กองทุนส่วนบุคคล       

 และกองทุนสาํรอง       

 เล้ียงชีพ       

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซ์สปริง เอ เอ็ม ซี  รับซ้ือ รับโอน 100.00 100.00 25 25 - - 

   จาํกดั  และรับจา้งบริหาร       

 สินทรัพยด์อ้ย       

 คุณภาพของ       

 สถาบนัการเงิน       

บริษทั เอก็ซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั สินทรัพยดิ์จิทลั 100.00 100.00 475 475 - - 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั ธุรกิจการลงทุน 100.00 - 1 - - - 

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลดิ้ง จาํกดั ธุรกิจลงทุนใน 100.00 - 44 - - - 

 อสังหาริมทรัพย ์       

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 1 จาํกดั ธุรกิจการลงทุน 100.00 - 1 - - - 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 2 จาํกดั ธุรกิจการลงทุน 100.00 - 1 - - - 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 3 จาํกดั ธุรกิจการลงทุน 100.00 - 1 - - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    956 776 - - 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า    (221) (204) - - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ    735 572 - - 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วนการลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับระหว่างปี 

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัทร่วม        

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั ธุรกิจหลกัทรัพย ์ 49.71 49.71 1,244 1,244 62 - 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั นาํเขา้ ส่งออก 26.00 26.00 26 26 - - 

 จดัจาํหน่ายปลีก       

 และส่งนํ้าหอมและ       

 เคร่ืองสาํอาง       

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั ธุรกิจดา้นสุขภาพ 30.00 30.00 218 218 - - 

 ดา้นธุรกิจโยคะ       

 สตูดิโอ       

 อาหารและโรงแรม       

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม    1,488 1,488 62 - 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ   2,223 2,060 62 - 

12.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้            

เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินปันผลรับ                              

สาํหรับปี 

บริษทัร่วม 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย  

   ซีมิโก ้จาํกดั 204 82 (2) 8 62 - 

บริษทั เซนติเมนทลั  

   (ประเทศไทย) จาํกดั (2) (4) - - - - 

บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั 1 (9) - - - - 

รวม 203 69 (2) 8 62 - 
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12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมท่ีมีสาระสําคัญ 

 รายละเอียดและขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปจากงบการเงินของบริษทัร่วมดงัต่อไปน้ี 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย       

ซีมิโก ้จาํกดั 

บริษทั เซนติเมนทลั      

(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยร์วม 9,099 8,552 82 89 542 484 

หน้ีสินรวม 6,434 6,171 39 37 429 375 

สินทรัพย์ - สุทธิ 2,665 2,381 43 52 113 109 

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)            49.71            49.71            26.00            26.00            30.00            30.00 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของ

กิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 1,325 1,184 10 12 34 33 

การตดัรายการระหว่างกนั 22 22 - - - - 

ค่าความนิยม 181 181 - - 155 155 

มูลค่าตามบัญชีของ                   

ส่วนได้เสียของกิจการ            

ในบริษัทร่วม 1,528 1,387 10 12 189 188 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย      

ซีมิโก ้จาํกดั 

บริษทั เซนติเมนทลั      

(ประเทศไทย) จาํกดั บริษทั แอบ๊เซอลูทโยคะ จาํกดั 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได ้ 1,916 1,368 63 64 317 425 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 411 165 (8) (14) 2 (30) 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (3) 15 - - - - 

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 408 180 (8) (14) 2 (30) 
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13.  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

     (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า

ระหว่างทาํ 

ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า 

อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สิทธิในการใช้

สินทรัพย ์ รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2563 - 12,897,405 10,781,921 7,378,000 13,568,774 44,626,100 

ซ้ือเพ่ิม/โอนเขา้ 7,626,902 7,794,074 1,454,400 - 5,714,723 22,590,099 

จาํหน่าย/โอนออก (7,626,902) - (67,196) - - (7,694,098) 

31 ธนัวาคม 2563 - 20,691,479 12,169,125 7,378,000 19,283,497 59,522,101 

ซ้ือเพ่ิม - 2,373,946 3,502,728 - 4,582,081 10,458,755 

จาํหน่าย - (2,781,510) (156,450) (5,490,000) - (8,427,960) 

31 ธนัวาคม 2564 - 20,283,915 15,515,403 1,888,000 23,865,578 61,552,896 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2563 - (8,068,672) (7,934,249) (3,495,182) - (19,498,103) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (1,399,823) (1,332,000) (1,475,600) (3,097,155) (7,304,578) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย - - 18,037 - - 18,037 

31 ธนัวาคม 2563 - (9,468,495) (9,248,212) (4,970,782) (3,097,155) (26,784,644) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (2,345,492) (2,020,536) (546,060) (5,021,606) (9,933,694) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย 

 

- 

 

911,547 

 

71,499 

 

4,088,170 

 

- 

 

5,071,216 

31 ธนัวาคม 2564 - (10,902,440) (11,197,249) (1,428,672) (8,118,761) (31,647,122) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า       

1 มกราคม 2563 - - - - - - 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี - (1,985,793) (103,981) - - (2,089,774) 

31 ธนัวาคม 2563 - (1,985,793) (103,981) - - (2,089,774) 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี - (716,347) (66,360) - - (782,707) 

ลดลงระหว่างปี - 1,985,793 103,981 - - 2,089,774 

31 ธนัวาคม 2564 - (716,347) (66,360) - - (782,707) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2563 - 9,237,191 2,816,932 2,407,218 16,186,342 30,647,683 

31 ธนัวาคม 2564 - 8,665,128 4,251,794 459,328 15,746,817 29,123,067 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       

2563      7,304,578 

2564      9,933,694 
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     (หน่วย: บาท) 

 งบการเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรับปรุง

อาคารเช่า อุปกรณ์สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สิทธิในการใช้

สินทรัพย ์ รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2563 6,281,587 2,959,931 7,378,000 6,018,384 22,637,902 

ซ้ือเพ่ิม 218,449 541,143 - 2,890,283 3,649,875 

จาํหน่าย - (67,196) - - (67,196) 

31 ธนัวาคม 2563 6,500,036 3,433,878 7,378,000 8,908,667 26,220,581 

ซ้ือเพ่ิม 62,979 1,087,991 - 2,774,672 3,925,642 

จาํหน่าย - - (5,490,000) - (5,490,000) 

31 ธนัวาคม 2564 6,563,015 4,521,869 1,888,000 11,683,339 24,656,223 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      

1 มกราคม 2563 (4,912,356) (2,234,024) (3,495,182) - (10,641,562) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (411,674) (248,784) (1,475,600) (1,327,005) (3,463,063) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย - 18,037 - - 18,037 

31 ธนัวาคม 2563 (5,324,030) (2,464,771) (4,970,782) (1,327,005) (14,086,588) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (356,199) (603,852) (546,060) (2,120,183) (3,626,294) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี

จาํหน่าย 

 

- 

 

- 

 

4,088,170 

 

- 

 

4,088,170 

31 ธนัวาคม 2564 (5,680,229) (3,068,623) (1,428,672) (3,447,188) (13,624,712) 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า      

1 มกราคม 2563 - - - - - 

31 ธนัวาคม 2563 - - - - - 

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี (617,875) (6,959) - - (624,834) 

31 ธนัวาคม 2564 (617,875) (6,959) - - (624,834) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2563 1,176,006 969,107 2,407,218 7,581,662 12,133,993 

31 ธนัวาคม 2564 264,911 1,446,287 459,328 8,236,151 10,406,677 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      

2563     3,463,063 

2564     3,626,294 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดั                

ค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน  

15 ลา้นบาท และ 14 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั: 7 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนอกจากค่าความนิยม 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่าย     

 

ประเภทจดัการ

กองทุนรวม(1) 

ประเภทการ

ประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้(1) 

ประเภทการ

จดัการกองทุน   

ส่วนบุคคล(1) 

ประเภทการ

บริหาร

สินทรัพย์(1) 

ประเภท

กองทรัสต์ 

สินทรัพย์

ดิจิทลั 

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ 

งานระหว่าง

ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน           

1 มกราคม 2563 1,000,000 3,320,548 500,000 100,000 400,000 66,200,000 10,296,587 1,724,000 83,541,135 

ซ้ือเพิ่ม/โอนเขา้ - - - - - - 6,069,082 14,018,681 20,087,763 

จาํหน่าย/โอนออก - (3,320,548) - - - - - (5,141,105) (8,461,653) 

31 ธนัวาคม 2563 1,000,000 - 500,000 100,000 400,000 66,200,000 16,365,669 10,601,576 95,167,245 

ซ้ือเพิ่ม/โอนเขา้ - - - - - 6,633,660 21,902,826 107,283,370 135,819,856 

จาํหน่าย/โอนออก - - - - - (66,237,618) - (22,086,847) (88,324,465) 

31 ธนัวาคม 2564 1,000,000 - 500,000 100,000 400,000 6,596,042 38,268,495 95,798,099 142,662,636 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม          

1 มกราคม 2563 (196,164) - (35,891) - (6,137) - (7,907,727) - (8,145,919) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - - - - (80,000) - (1,211,338) - (1,291,338) 

31 ธนัวาคม 2563 (196,164) - (35,891) - (86,137) - (9,119,065) - (9,437,257) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี - - - - (80,000) - (2,504,115) - (2,584,115) 

31 ธนัวาคม 2564 (196,164) - (35,891) - (166,137) - (11,623,180) - (12,021,372) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

31 ธนัวาคม 2563 803,836 - 464,109 100,000 313,863 66,200,000 7,246,604 10,601,576 85,729,988 

31 ธนัวาคม 2564 803,836 - 464,109 100,000 233,863 6,596,042 26,645,315 95,798,099 130,641,264 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี          

 2563         1,291,338 

 2564         2,584,115 

อายุตดัจําหน่ายคงเหลือ (ปี)     3  1 - 5   

(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเน่ืองจากใบอนุญาตดงักล่าวไม่มีวนัหมดอายุ และกลุ่มบริษทัคาดว่าใบอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิด

กระแสเงินสดสุทธิแก่กลุ่มบริษทัอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 
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  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตรอตดัจ่าย

ประเภทการประกอบ

ธุรกิจสัญญา                             

ซ้ือขายล่วงหนา้(1) สินทรัพยดิ์จิทลั 

คอมพวิเตอร์

ซอฟทแ์วร์ 

 

 

งานระหว่างติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2563 3,320,548 66,200,000 24,567 - 69,545,115 

ตดัจาํหน่าย (3,320,548) - - - (3,320,548) 

31 ธนัวาคม 2563 - 66,200,000 24,567 - 66,224,567 

ซ้ือเพิ่ม - - - 1,397,099 1,397,099 

จาํหน่าย/โอนออก - (66,200,000) - - (66,200,000) 

31 ธนัวาคม 2564 - - 24,567 1,397,099 1,421,666 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม      

1 มกราคม 2563 - - (24,566) - (24,566) 

31 ธนัวาคม 2563 - - (24,566) - (24,566) 

31 ธนัวาคม 2564 - - (24,566) - (24,566) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

31 ธนัวาคม 2563 - 66,200,000 1 - 66,200,001 

31 ธนัวาคม 2564 - - 1 1,397,099 1,397,100 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี      

2563     - 

2564     - 

อายุตัดจําหน่ายคงเหลือ (ปี)   -   

(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตดัจ่ายมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเน่ืองจากใบอนุญาตดงักล่าวไม่มีวนัหมดอาย ุและบริษทัคาดว่าใบอนุญาตดงักล่าวจะก่อให้เกิดกระแส

เงินสดสุทธิแก่บริษทัอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดับญัชีหมดแลว้

แต่ยงัใชง้านอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน 8 ลา้นบาท และ          

8 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั: 0.02 ลา้นบาท และ 0.02 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดด้าํเนินการคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ก่สํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่งผลให้บริษทัตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประเภทการประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เป็นจาํนวน 3 ลา้นบาท 
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15. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

15.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

   

ส่วนเปล่ียนแปลงในภาษเีงินได้

รอการตดับญัชีสาํหรับปี 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 199,304 199,304 - - 

ขาดทนุทางภาษท่ีียงัไม่ไดใ้ช ้ 44,261,356 40,735,675 3,525,681 (4,287,418) 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทนุตาม     

 วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 3,773,340 3,074,199 699,141 (1,286,352) 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทนุตาม     

 วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - (6,686,058) 

สินทรัพยอ่ื์น 10,357 10,357 - - 

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอการรับรู้ 22,718,163 22,718,163 - - 

รวม 70,962,520 66,737,698 4,224,822 (12,259,828) 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทนุตาม     

 วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 4,410,196 5,494,173 (1,083,977) (11,775) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทนุตาม     

 วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 324,735 1,113,588 (788,853) 1,113,588 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ - - - (664,110) 

รวม 4,734,931 6,607,761 (1,872,830) 437,703 

สุทธิ  66,227,589 60,129,937 6,097,652 (12,697,531) 

ส่วนเปล่ียนแปลงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ   5,308,799 (4,897,885) 

รับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   788,853 (7,799,646) 

รวม   6,097,652 (12,697,531) 
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 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

ส่วนเปล่ียนแปลงในภาษเีงินได้

รอการตดับญัชี 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 199,304 199,304 - - 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 44,261,356 40,735,675 3,525,681 (4,287,418) 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทนุตาม     

 วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 3,773,340 3,074,199 699,141 (1,286,352) 

ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทนุตาม     

 วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - (6,686,058) 

สินทรัพยอ่ื์น 10,357 10,357 - - 

รวม 48,244,357 44,019,535 4,224,822 (12,259,828) 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทนุตาม     

 วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 4,410,196 5,494,173 (1,083,977) (11,775) 

กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทนุตาม     

 วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 324,735 1,113,588 (788,853) 1,113,588 

ตดัจาํหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ - - - (664,110) 

รวม 4,734,931 6,607,761 (1,872,830) 437,703 

สุทธิ 43,509,426 37,411,774 6,097,652 (12,697,531) 

ส่วนเปล่ียนแปลงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     

รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุ   5,308,799 (4,897,885) 

รับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   788,853 (7,799,646) 

รวม   6,097,652 (12,697,531) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชจ้าํนวน 366 ลา้นบาท และ 

279 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั: 61 ลา้นบาท และ 87 ลา้นบาท ตามลาํดบั) และมีรายการผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีจาํนวน 125 ลา้นบาท และ 23 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั: 120 ลา้นบาท และ                  

18 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้

เห็นว่าอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลขาดทุนทางภาษีและรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ี

ใช้หักภาษีมาใช้ประโยชน์ได ้โดยผลขาดทุนทางภาษีจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 

2565 - 2569 
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15.2 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลสาํหรับปี (411,516) - - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 5,308,799 (4,897,885) 5,308,799 (4,897,885) 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทนุ 4,897,283 (4,897,885) 5,308,799 (4,897,885) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกับ            

อตัราภาษีท่ีใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 83,220,104 (11,718,801) 31,731,466 (22,347,653) 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (16,644,021) 2,343,760 (6,346,293) 4,469,531 

    คูณอตัราภาษี     

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางบญัชี     

    แต่มิไดเ้ป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษ ี 21,782,831 9,894,577 11,485,103 7,768,806 

ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น     

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (717,060) (2,826,206) (305,544) (2,826,206) 

ผลขาดทนุทางภาษีสะสมใชไ้ป (คาดว่าจะไม่ไดใ้ช)้ 475,533 (14,310,016) 475,533 (14,310,016) 

รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรหรือขาดทนุ 4,897,283 (4,897,885) 5,308,799 (4,897,885) 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (กาํไร) 

ขาดทนุจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ย

มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 788,853 

 

 

(7,799,646) 788,853 

 

 

(7,799,646) 

 788,853 (7,799,646) 788,853 (7,799,646) 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีเงินกูย้มือ่ืนดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละต่อปี)     

ตัว๋แลกเงิน 3.40 - 3.75 - 167,311,342 - 167,311,342 

เงินกูยื้ม 3.50 - - - 290,000,000 

รวม - 167,311,342 - 457,311,342 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มือ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดยกมาตน้ปี 167,311,342 148,349,296 457,311,342 498,349,296 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน:     

ไดรั้บเงินกูยื้มอ่ืน 157,863,805 264,909,090 157,863,805 264,909,090 

ไดรั้บเงินกูยื้มจากบริษทัยอ่ย - - - 90,000,000 

จ่ายคืนเงินกูยื้มอ่ืน (330,000,000) (250,000,000) (330,000,000) (250,000,000) 

จ่ายคืนเงินกูยื้มจากบริษทัยอ่ย - - (290,000,000) (150,000,000) 

การเปล่ียนแปลงท่ีมิใช่เงินสด:     

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 4,824,853 4,052,956 4,824,853 4,052,956 

ยอดคงเหลือปลายปี - 167,311,342 - 457,311,342 
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17. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 2,161,128 1,519,693 556,973 377,771 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย 137,895 255,160 71,210 91,103 

เจา้หน้ีอ่ืน 1,031,511 628,160 109,776 154,114 

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 189,883,494 - 189,883,494 - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 43,311,144 16,535,545 11,533,693 8,239,206 

อ่ืนๆ 5,897,663 12,906 2,278,886 12,906 

รวม 242,422,835 18,951,464 204,434,032 8,875,100 

18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 18,393,614 18,674,505 10,083,555 9,745,215 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,358,212) (1,773,111) (691,164) (786,457) 

รวม 17,035,402 16,901,394 9,392,391 8,958,758 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (6,499,925) (4,774,814) (2,928,195) (2,172,917) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10,535,477 12,126,580 6,464,196 6,785,841 

การเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                         

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดยกมาตน้ปี 16,901,394 - 8,958,757 - 

เพ่ิมขึ้น 4,582,080 21,027,214 2,774,671 10,493,450 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 801,936 675,200 338,023 283,018 

จ่ายค่าเช่า (5,250,008) (4,801,020) (2,679,060) (1,817,710) 

ยอดคงเหลือปลายปี 17,035,402 16,901,394 9,392,391 8,958,758 

การวิเคราะห์การครบกําหนดของจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ            

36.2.5 ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5,021,606 3,097,155 2,120,183 1,327,005 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 801,936 675,200 338,023 283,018 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีมีอตัราผนัแปร 3,833,198 2,986,450 2,743,844 2,743,844 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็น

จาํนวน 10 ลา้นบาท และ 8 ลา้นบาท ตามลาํดับ (เฉพาะบริษทั: 6 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึง

กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า และค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่

ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ทั้งน้ี กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงยงัไม่เร่ิมมีผลไดเ้ปิดเผยไว้

ในหมายเหตุ 34 

19. ประมาณหนีสิ้นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 

กลุ่มบริษทัมีโครงการผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและ

ตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานบริษทั ซ่ึงจดัเป็นโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้ไม่ไดจ้ัดให้มี

กองทุน 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังานหลงั

ออกจากงาน มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดยกมาตน้ปี 23,007,311 29,150,909 18,774,356 27,219,542 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 2,743,621 922,280 992,745 (1,350,060) 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 78,948 304,122 48,232 274,874 

ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุนท่ี

เกิดขึ้นจากการจ่ายชาํระผลประโยชน ์ 429,636 - - - 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:     

ขาดทนุ (กาํไร) จากการประมาณการตาม                      

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

-  จากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (17,093,449) - (14,314,709) - 

- จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น  

ประชากรศาสตร์ (449,254) - (802,444) - 

- จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (169,134) - 24,484 - 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในระหว่างปี (450,000) (7,370,000) - (7,370,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี 8,097,679 23,007,311 4,722,664 18,774,356 
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กลุ่มบริษทัคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ  

0.4 ลา้นบาท (2563: ไม่มี) (เฉพาะบริษทั: ไม่มี)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ของกลุ่มบริษทัประมาณ 19 - 25 ปี (2563: 16 - 25 ปี) (เฉพาะบริษทั: 21 ปี (2563: 16 ปี)) 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด  1.30 - 2.57 1.40 - 1.87 1.31 1.40 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน                    

(ขึ้นอยูก่บัช่วงอายขุองพนกังาน) 

0.00 - 27.00 0.00 - 29.00 0.00 - 22.00 0.00 - 29.00 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนท่ีคาดไว ้ 5.00 5.00 5.00 5.00 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนักงาน โดยพิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ในขณะท่ีขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ณ วนัท่ี                              

31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

อตัราเงินเดือน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  718,187  1,471,019  292,642  1,071,763 

อตัราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1  (632,122) (1,305,588)  (267,546) (968,043) 

อตัราการหมุนเวียน - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  (642,134) (1,211,885)  (260,501) (899,603) 

อตัราการหมุนเวียน - ลดลงร้อยละ 1  391,851  644,524  104,773  384,699 

อตัราคิดลด - เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  (619,736) (1,147,590)  (259,301) (853,678) 

อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1  718,696  1,315,782  289,255  958,513 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจริงในโครงการผลประโยชน์

ท่ีกาํหนดไว ้เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหากจากขอ้สมมติอ่ืน

ซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กนั 
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20. ทุนเรือนหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1) พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 402,316 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

1,240,302,463 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,239,900,147 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 

บาท โดยการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้จาํหน่ายและไม่ได้มีไวเ้พื่อรองรับการใช้สิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทัท่ีออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตาม

สัดส่วนการถือหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) จาํนวน 804,632 

หุน้ 

2) พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 3,889,273,256 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จาํนวน 1,239,900,147 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 5,129,173,403 บาท โดยการออกและ

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวน 7,778,546,511 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ดงัต่อไปน้ี  

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,035,338,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท                   

โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ในราคาเสนอขาย 

หุน้ละ 4.10 บาท  

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวนไม่เกิน 5,378,379,344 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ใหแ้ก่                

ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู ้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจาํกดั 

(Private Placement) ขา้งตน้เสร็จส้ิน ในอตัราการจดัสรรหุ้น 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัเพิ่ม

ทุนและกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในราคาหุน้ละ 0.50 บาท  

3. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 165,385,167 

หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาํระ

แลว้ของบริษทั ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัในวาระน้ี เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจาํกดั (Private Placement)  

4. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,199,444,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท               

เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิภายใตโ้ครงการ XPG-W4 ตามขอ้กาํหนดว่า

ดว้ยสิทธิและหน้าท่ีของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั เอก็ซ์สปริง แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4  

และไดมี้มติอนุมัติการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิภายใต้

โครงการ XPG-W4 ตามขอ้กาํหนดสิทธิ เน่ืองจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัใหแ้ก่ 

ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) 
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ภายหลงัเสร็จส้ินการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement) และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ี              

ผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษทัต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2564 และวนัท่ี 7 กนัยายน 2564 ตามลาํดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,129,173,403 บาท และ 1,240,302,463 

บาท ตามลาํดบั และมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 4,451,717,832 บาท และ  826,868,463 บาท ตามลาํดบั 

21. เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

22. การจัดการส่วนทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทัคือเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึง

เพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัตอ้งดาํรงเงินกองทุน และส่วนของเจ้าของให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556 บริษทัไดรั้บใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท

การเป็นท่ีปรึกษาการลงทุน โดยบริษทัตอ้งดาํรงหลกัประกนัหรือสินทรัพยส์ภาพคล่องอย่างใดอย่างหน่ึง

หรือทั้งสองอย่างรวมกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ท่ี กธ.4/2561 

เร่ืองการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการเป็นท่ีปรึกษาการลงทุนและท่ีปรึกษาสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่ต้องดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเน่ืองจากบริษัทได้ดําเนินการคืน

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยแ์ก่คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ อย่างไรก็

ตาม สําหรับบริษทัย่อย สามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว (2563: กลุ่มบริษทั

สามารถดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องไดสู้งกวา่เกณฑด์งักล่าว)  
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23.  ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้น

สูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนําค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

24. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 2535 มาตรา 116 บริษทัตอ้งสาํรองตามกฎหมายอยา่งนอ้ยร้อยละ 

5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่สํารองน้ีจะมีมูลค่าไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีสํารองตามกฎหมายเป็นจาํนวนร้อยละ 2.14 และร้อยละ 8.87 

ของทุนจดทะเบียน ตามลาํดบั 

25. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

การจดัการกองทุนส่วนบคุคล กองทุนรวม                       

และกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 1,777,032 885,464 

 

- - 

ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 65,849,237 28,779,297 - - 

อ่ืนๆ - 315,407 - 315,407 

รวม 67,626,269 29,980,168 - 315,407 

26. รายได้ดอกเบีย้ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากในสถาบนัการเงิน 1,269,823 1,433,700 1,019,001 1,217,436 

อ่ืนๆ 21,981,353 680,622 15,068,375 596,270 

รวม 23,251,176 2,114,322 16,087,376 1,813,706 
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27. กาํไรจากเงินลงทุน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน 17,772,332 (16,273,409) 17,772,332 (16,273,409) 

กาํไรจากเงินลงทนุในตราสารหน้ี 33,262,645 31,220,562 36,665,088 31,072,215 

รวม 51,034,977 14,947,153 54,437,420 14,798,806 

28. ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจดัการ                               

กองทุนส่วนบคุคลและการจดัการกองทุนรวม 1,150,790 1,074,900 - - 

ค่าธรรมเนียมการจดัการกองทุน 418,907 188,665 - - 

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 3,864,259 22,779,297 - - 

อ่ืนๆ 1,316,713 182,131  8,099,438 58,953 

รวม 6,750,669 24,224,993 8,099,438  58,953 

29. ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ (โอนกลบั) 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีตามวิธีราคาทุนตดั

จาํหน่าย (15,399,654) (49,734,145) - - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ (7,700,000) (8,174,108) (7,700,000) (8,174,108) 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 8,238,763 - - - 

รวม (14,860,891) (57,908,253) (7,700,000) (8,174,108) 
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30. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์  25,204,587  17,880,548  10,732,070  7,753,484 

ค่าท่ีปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 77,259,891 23,881,766 15,867,844 7,138,503 

ค่าใชจ้่ายดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร  11,360,182  5,116,830  717,485  1,799,532 

ค่าใชจ้่ายดา้นประชาสัมพนัธ์ 13,960,282  4,209,563  297,745  60,776 

ค่าใชจ้่ายเดินทาง  1,044,033  1,682,306  417,449  1,050,889 

ค่าใชจ้่ายตลาดหลกัทรัพย ์  3,092,960  1,322,637  3,092,960  1,322,637 

ค่าเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์สาํนกังาน  1,510,583  742,359  810,424  489,243 

ค่าภาษีอากร  1,483,361  1,489,371  708,677  1,405,400 

ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์(โอนกลบั)  1,906,744  3,320,548 (48,169) 3,320,548 

อ่ืนๆ 4,939,498 4,287,479 2,549,854 1,897,389 

รวม 141,762,121 63,933,407 35,146,339 26,238,401 

31. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับจาํนวน                                

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็น

หุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี หรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุ้น) (ลา้นหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 88 (17) 4,114 1,654 0.02 (0.01) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

XPG-W4 - - 2,055 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั                                                         

สมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 88 (17) 6,169 1,654 0.01 (0.01) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 

จาํนวนหุ้นสามญั                

ถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุ้น) (ลา้นหุ้น) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 37 (27) 4,114 1,654 0.01 (0.02) 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

XPG-W4 - - 2,055 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั                                                                 

สมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั 37 (27) 6,169 1,654 0.01 (0.02) 

32. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีสมคัรเป็นสมาชิกของกองทุน

โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหน่ึง และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้อีกส่วนหน่ึง ซ่ึงกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพของกลุ่มบริษทั บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั  

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพเป็น

จาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท และ 3 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทั: 1 ลา้นบาท และ 2 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

33. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ 

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซ์สปริง เอ เอม็ ซี จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอก็ซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั  บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลด้ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 1 จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 2 จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ 3 จาํกดั บริษทัยอ่ย 

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั เซนติเมนทลั (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั คริสตลั ซิลด ์โปรเฟสชัน่นอล คาร์ โคท้ต้ิง จาํกดั บริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน) บริษทัท่ีมีกรรมการร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ยอดคงค้าง     

บริษัทย่อย     

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอก็ซ์สปริง จาํกดั      

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริหาร                 

โดยบริษทัยอ่ย 6,876,147,260 10,971,744 6,876,147,260 10,971,744 

ลูกหน้ีอื่น - - 3,555 2,916 

ค่าบริหารจดัการกองทุนส่วนบุคคลคา้งจ่าย - - 1,978,636 9,767 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซส์ปริง เอ เอม็ ซี จาํกดั      

เงินให้กูย้ืม - - 75,000,000 - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 667,808 - 

บริษทั เอก็ซส์ปริง ดิจิทลั จาํกดั      

เงินกูย้ืมอื่น - - - 290,000,000 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - - 500,548 

บริษทั เอก็ซส์ปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั      

เงินให้กูย้ืม - - 5,000,000 - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 16,438 - 

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลด้ิง จาํกดั     

เงินให้กูย้ืม - - 50,000,000 - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 773,973 - 

บริษัทร่วม     

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั     

เงินฝากเพ่ือซ้ือหลกัทรัพย ์ 6,565,965 35,766,475 6,565,965 35,766,475 

ลูกหน้ีอื่น - 9,004 - - 

เจา้หน้ีการคา้ - 787,204 - 787,204 

เจา้หน้ีอื่น 175,236 222,172 109,776 154,113 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน     

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)     

เงินกูย้ืมระยะยาว 75,000,000 - - - 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 501,945 - - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 15,176 9,157 - - 
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 ในระหวา่งปี บริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป

ตามเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการกาํหนดราคา 

บริษัทย่อย       

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน            

เอก็ซ์สปริง จาํกดั  

     

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - - 596,270 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา           

รายไดค้่าบริการจดัการ - - 5,160,000 5,160,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

รายไดจ้ากการให้เช่าพ้ืนท่ี - - 877,500 877,500 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

รายไดอ้ื่น - - 47,836 836,666 ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 

ค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการ          

กองทุนส่วนบุคคล - - 6,952,725 50,100 

 

ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา            

ค่าบริการจดัการ - - 60,000 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา            

บริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซส์ปริง  

เอ เอม็ ซี จาํกดั 

     

รายไดค้่าบริการจดัการ - - 420,000 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา           

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - 2,625,342 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา           

บริษทั เอก็ซส์ปริง ดิจิทลั จาํกดั       

รายไดค้่าบริการจดัการ - - 5,640,000 5,640,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืมอื่น - - 5,142,603 9,689,888 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา               

ค่าใชจ่้ายอื่น - - 6,250 - ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง  

บริษทั เอก็ซส์ปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั     

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - 1,547,397 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลด้ิง จาํกดั      

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม - - 773,973 - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

บริษัทร่วม      

บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั     

     เงินปันผลรับ - - 61,824,768 - ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายไดค้่าเช่า 108,045 75,632 - - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

ค่าบริการบทวิเคราะห์ - 2,250,000 - 2,250,000 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา  

ค่าบริการจดัการและ                  

ค่าธรรมเนียมอื่น 5,485,448 1,445,718 5,352,655 896,718 ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา         

ค่าใชจ่้ายอื่น 927,415 683,791 506,826 502,237 ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน      

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)      

ดอกเบ้ียจ่าย 501,945 - - - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา         

ค่าเช่าจ่าย 2,232,750 236,333 - - ตามอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา         

ค่าใชจ่้ายอื่น 191,654 33,111 - - ตามอตัราท่ีเกิดขึ้นจริง  
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33.1 เงินให้กู้ยืมแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีรายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระหวา่งกนั

ซ่ึงเป็นเงินใหกู้ย้มืแบบไม่มีหลกัประกนั รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                                      

 1 มกราคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 2564 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน     

บริษทั บริหารสินทรัพย ์ 

เอก็ซ์สปริง เอ เอม็ ซี จาํกดั - 130,000,000 (55,000,000) 75,000,000 

บริษทั พีเค แลนด ์โฮลดิ้ง จาํกดั - 50,000,000 - 50,000,000 

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั - 49,000,000 (44,000,000) 5,000,000 

รวม - 229,000,000 (99,000,000) 130,000,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว     

บริษทั เอก็ซ์สปริง อลัไลแอนซ์ จาํกดั - 350,000,000 (350,000,000) - 

รวม - 350,000,000 (350,000,000) - 

 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2563 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน     

บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ  

เอก็ซ์สปริง จาํกดั 19,000,000 - (19,000,000) - 

รวม 19,000,000 - (19,000,000) - 
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33.2 เงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีรายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระหว่างกนั

ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม                                      

 1 มกราคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 2564 

เงินกู้ยืมระยะยาว     

บริษทั แสนสิริ จาํกดั (มหาชน)  - 75,000,000 - 75,000,000 

 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                                      

 1 มกราคม 2564 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 2564 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน     

บริษทั เอก็ซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั  290,000,000 - (290,000,000) - 

 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ                                      

 1 มกราคม 2563 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธนัวาคม 2563 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน     

บริษทั เอก็ซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั  350,000,000 290,000,000 (350,000,000) 290,000,000 

33.3 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กรรมการและผู้บริหารสําคัญ 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ดงัน้ี 
 

  (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 29,058,704 35,083,251 16,847,133 18,202,867 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5,271,539 2,613,977 669,750 1,285,321 

รวม 34,330,243 37,697,228 17,516,883 19,488,188 
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33.4 สัญญาท่ีสําคัญกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  

33.4.1 บริษทัทาํสัญญากบับริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั เพื่อใหบ้ริษทัดงักล่าวใหบ้ริการงานดา้น

บริหารทรัพยากรบุคคล งานดา้นเทคโนโลย ีงานดา้นปฏิบติัการและงานดา้นกฎหมายทัว่ไป สัญญา

มีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2561 โดยบริษทัจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 48,000 บาท ซ่ึงต่อมาบริษทั

ทาํสัญญาเปล่ียนแปลงขอบเขตการใชบ้ริการ โดยสัญญาท่ีเปล่ียนแปลงมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 

2563 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 68,000 บาท 

และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษัทได้ทําสัญญาเปล่ียนแปลงขอบเขตการใช้บริการเป็นงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานด้านกฎหมายทั่วไป สัญญามีอายุ 1 ปี โดยมีผลตั้ งแต่วันท่ี                          

1 มีนาคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 โดยให้มีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น              

ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั โดยบริษทัจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท 

33.4.2 บริษทัทาํสัญญาฝากและดูแลทรัพยสิ์นคงคา้งของลูกคา้กบับริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั 

โดยสัญญามีอายุ 2 ปี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 และให้มีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละ 2 ปี             

เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า             

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั โดยบริษทัจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท 

33.4.3 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็กซ์สปริง จาํกดั

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเพื่อให้บริการงานดา้นกาํกบัดูแลและตรวจสอบภายใน งานดา้นบริหารความเส่ียง

และงานดา้นบญัชี โดยบริษทัจะไดรั้บค่าบริการเดือนละ 430,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 

1 กุมภาพนัธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2563 และใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่

คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็น            

ลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 

33.4.4 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็กซ์สปริง จาํกดั                   

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเพื่อใหเ้ช่าช่วงพื้นท่ีสาํนกังาน ระยะเวลาการเช่านบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 

ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 โดยบริษทัจะไดรั้บค่าเช่าเดือนละ 73,125 บาท  

33.4.5 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั เอ็กซ์สปริง ดิจิทลั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย

เพื่อให้บริการงานดา้นกาํกบัดูแลและตรวจสอบภายใน งานดา้นบริหารความเส่ียง งานดา้นบญัชี

และงานดา้นธุรการบริษทั โดยบริษทัจะได้รับค่าบริการเดือนละ 470,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 มกราคม 2563 และใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 

1 ปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 120 วนั 
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33.4.6 เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็กซ์สปริง จาํกดั                

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยจะเป็นผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญามีอาย ุ2 ปี 

และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่บริษัทได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้ทราบ

ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร บริษทัตอ้งจ่ายค่าตอบแทนในอตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญาในอัตรา

ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน   

 และเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2564 บริษทัได้ทาํสัญญาเพิ่มเติมโดยให้บริษทั หลักทรัพย์จัดการ               

กองทุน เอ็กซ์สปริง จาํกดั เป็นผูบ้ริหารกองทุนส่วนบุคคลท่ีบริษทัลงทุน สัญญามีอายุ 1 ปี และให้ 

มีผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่บริษทัไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็น                  

ลายลักษณ์อักษร บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราท่ีตกลงกันตามสัญญาในอัตราร้อยละ                   

0.15 - 1.25 ต่อปี ของมูลคา่สินทรัพยสุ์ทธิของกองทุน   

33.4.7 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 บริษทัทาํสัญญากบับริษทั บริหารสินทรัพย ์เอก็ซ์สปริง เอ เอม็ ซี จาํกดั 

ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยเพื่อให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคล งานด้านปฏิบติัการ งานด้านกฎหมาย              

งานด้านการกับดูแลการปฏิบติัการและบริหารความเส่ียง และงานด้านธุรการบริษทั โดยบริษทั              

จะไดรั้บค่าบริการเดือนละ 70,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 ส้ินสุดวนัท่ี              

30 มิถุนายน 2565 และใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้

การบอกเลิกสัญญาใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

33.4.8 เม่ือวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษทัทาํสัญญาเงินกู้ด้อยสิทธิกับบริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก้ 

จาํกัด วงเงินจาํนวน 500 ลา้นบาท สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบงัคบัใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี                 

เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า             

เป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 60 วนัก่อนวนัครบกาํหนด 

33.4.9 บริษทัฯ ทาํสัญญากบับริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็กซ์สปริง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เพื่อให้

บริษทัดงักล่าวใหบ้ริการงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยบริษทัจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 

บาท สัญญามีอาย ุ1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2565 และใหมี้ผลบงัคบัใช้

ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เวน้แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไดแ้จง้การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่าย

หน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
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34. ภาระผูกพนักบักจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าระยะยาวสําหรับ อุปกรณ์

สาํนกังานและค่าบริการอ่ืน ซ่ึงจะตอ้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคตดงัต่อไปน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภายใน 1 ปี 1,693 3,680 263 2,744 

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,280 1,763 -  263 

รวม 2,973 5,443 263 3,007 

35. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ 

กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 5 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ธุรกิจหลกัทรัพย ์

• ธุรกิจหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

• ธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลั 

• ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

• ธุรกิจการลงทุนและอ่ืน ๆ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น

การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน   
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ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 มีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2564 

 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย์

จดัการกองทุน 

ธุรกิจ

สินทรัพย์

ดิจิทลั 

ธุรกิจ                 

บริหาร

สินทรัพย ์

ธุรกิจการ

ลงทุน              

และอ่ืน ๆ งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 204,286 1,777 65,849 4,670 75,182 351,764 

รายไดท้ั้งส้ิน 204,286 1,777 65,849 4,670 75,182 351,764 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน

ตามส่วนงาน 204,286 (46,799) (76,203) (7,329) 75,182 149,137 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       

รายไดอ่ื้น      1,626 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและ

บริหาร      (67,543) 

ภาษีเงินได ้- รายได ้      4,897 

กาํไรสุทธิ      88,117 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 2563 

 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย์

จดัการกองทุน 

ธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทลั 

ธุรกิจการลงทุน

และอ่ืน ๆ งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 81,727 885 28,779 17,610 129,001 

รายไดท้ั้งส้ิน 81,727 885 28,779 17,610 129,001 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 81,727 (41,747) (64,752) 17,610 (7,162) 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:      

 รายไดอ่ื้น     12,097 

 ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร     (16,654) 

 ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย     (4,898) 

ขาดทุนสุทธิ     (16,617) 

สินทรัพยข์องส่วนงานของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

ณ วนัท่ี                

31 ธนัวาคม 

ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์

ธุรกิจ

หลกัทรัพย์

จดัการกองทุน 

ธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทลั 

ธุรกิจบริหาร

สินทรัพย ์

ธุรกิจการ

ลงทุนและอ่ืนๆ 

สินทรัพยท่ี์

ไม่ไดปั้นส่วน งบการเงินรวม 

2564 1,528,027 191,753 372,212 158,490 7,815,322 850,337 10,916,141 

2563 1,387,198 77,773 114,022 22,173 1,014,992 340,517 2,956,675 
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36. การบริหารความเส่ียง 

36.1 การดํารงเงินกองทุนสภาพคล่อง 

บริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิและส่วนของเจา้ของรวมทั้งการ

ดาํรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กธ. 

35/2560 เร่ือง การดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ เน่ืองจากบริษทัไดด้าํเนินการคืนใบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ก่สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี                     

8 ธนัวาคม 2563 เป็นตน้ไป 

บริษทัยอ่ย 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กน. 20/2552 เร่ือง “การดาํรงความ

เพียงพอของเงินกองทุนของบริษทัจดัการ” กาํหนดให้บริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนส่วน

บุคคล ซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพและบริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ ดาํรงส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทน. 42/2552 เร่ือง “การทาํประกนัภยัความรับผิด

ของบริษทัจดัการและขอ้กาํหนดสาํหรับบริษทัจดัการในการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุน” กาํหนดให้

บริษทัจดัการกองทุนรวม บริษทัจดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงจดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และบริษทั

จดัการกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไม่ไดจ้ดัการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ มีระดบัเตือนภยัอยู่ท่ี 30 ลา้นบาท 30 ลา้น

บาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั ในกรณีท่ีบริษทัไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนในระดบัเตือนภยัได้ตามท่ี

กาํหนด บริษทัจะตอ้งรายงานต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งแผน

ปรับปรุงเพื่อใหมี้ส่วนของเจา้ของไม่ตํ่ากวา่ระดบัเตือนภยัดงักล่าว  

เ ม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กธ. 3/2561 เร่ืองการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบ

ธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละการคา้

หลกัทรัพย ์และการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า ซ่ึงมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 1 เมษายน 2561 ประกาศดังกล่าวกาํหนดให้ บริษทัย่อยจะตอ้งดาํรง

เงินกองทุนสามส่วนคือ  

1. ส่วนของเงินกองทุนขั้นตน้ ตอ้งดาํรงส่วนของผูถื้อหุน้ไม่ตํ่ากวา่ 20 ลา้นบาท 

2. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเน่ืองของธุรกิจ ตอ้งดาํรงเงินกองทุนสภาพคล่อง                    

ไม่ตํ่ากวา่มูลค่าของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจโดยเฉล่ียในรอบ 3 เดือนต่อปี  
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3. ส่วนของเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบติังาน ตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.01 

ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ หรือสามารถใชมู้ลค่าจากวงเงินคุม้ครองตามกรมธรรม ์

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยสามารถดํารงเงินกองทุนข้างต้นเป็นไปตามเกณฑ์                    

ท่ีคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

36.2 ความเส่ียงท่ีสําคัญของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีการซ้ือขายเคร่ืองมือทางการเงินประเภทตราสารทาง

การเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งกาํไรหรือเพื่อการคา้ 

36.2.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียคือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป 

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแส

เงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก

ธนาคาร เงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มื อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่

มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรืออตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาด

ปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของกลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตาม

ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถ

แยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2564  

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา  ลูกหน้ี          อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

 นอ้ยกว่า        

1 ปี 1 - 5 ปี 

ดอกเบ้ีย

ลอยตวั 

ไม่มี

ดอกเบ้ีย 

ดอ้ย

คุณภาพ รวม 

อตัรา

ลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 778 348 - 1,126 0.10 - 1.00 - 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน 163 - - - - 163 - 10.00 - 15.00 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - 27 27 - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 93 - - 6,713 - 6,806 - 12.00 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี - - - - 130 130 - 0.00 - 31.84 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 20 252 - 432 - 704 - 6.75 

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินกูย้ืมระยะยาว - 75 - - - 75 - 1.24 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 6 11 - - - 17 - 3.50 - 5.00 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2563  

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา  ลูกหน้ี          อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

 นอ้ยกว่า        

1 ปี 1 - 5 ปี 

ดอกเบ้ีย

ลอยตวั 

ไม่มี

ดอกเบ้ีย 

ดอ้ย

คุณภาพ รวม 

อตัรา

ลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 231 59 - 290 0.10 - 1.10 - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - 34 34 - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 593 - - 76 - 669 - 4.00 - 12.00 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 169 - 169 - - 

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 167 - - - - 167 - 3.40 - 3.75 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 5 12 - - - 17 - 3.50 - 5.00 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา  ลูกหน้ี          อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

 นอ้ยกว่า        

1 ปี 1 - 5 ปี 

ดอกเบ้ีย

ลอยตวั 

ไม่มี

ดอกเบ้ีย 

ดอ้ย

คุณภาพ รวม 

อตัรา

ลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 359 324 - 683 0.10 - 1.00 - 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ัน 84 - - - - 84 - 15.00 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - 27 27 - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 93 - - 6,713 - 6,806 - 12.00 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 20 252 - 432 - 704 - 6.75 

หน้ีสินทางการเงิน         

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3 7 - - - 10 - 3.50 - 5.00 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัรา  ลูกหน้ี          อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) 

 นอ้ยกว่า        

1 ปี 1 - 5 ปี 

ดอกเบ้ีย

ลอยตวั 

ไม่มี

ดอกเบ้ีย 

ดอ้ย

คุณภาพ รวม 

อตัรา

ลอยตวั อตัราคงท่ี 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 147 49 - 196 0.10 - 1.10 - 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - 34 34 - - 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 590 - - 56 - 646 - 6.75 - 12.00 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 169 - 169 - - 

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินกูย้ืมระยะส้ัน 457 - - - - 457 - 3.40 - 3.75 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2 7 - - - 9 - 3.50 - 5.00 
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36.2.2 ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัได้รับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากการท่ี

คู่สัญญาของกลุ่มบริษทัจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินได ้

สินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มบริษทัไม่ไดมี้ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัมากและมูลค่าสูงสุด

ของความเส่ียงคือมูลค่าตามบญัชีของเคร่ืองมือทางการเงินหกัดว้ยสํารองเผื่อขาดทุนตามท่ีแสดงไว้

ในงบแสดงฐานะการเงิน  

36.2.3 ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

กลุ่มบริษทัอาจจะไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเกิดจากสินทรัพยท่ี์

เป็นเงินตราต่างประเทศในส่วนท่ีไม่ไดป้้องกนัความเส่ียง 

กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินสําคญัท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงกลุ่มบริษทัมิไดใ้ช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกัน

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

  2564 2563 2564 2563 

  (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐ 465 5 33.2469 29.7749 

ลาว 10 10 0.002972 0.003215 

36.2.4 ความเส่ียงดา้นสภาวะตลาด 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดท่ีเกิดจากความผนัผวนของราคาหลกัทรัพยซ่ึ์งอาจจะมีผล

ทาํให้มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัลดลงอย่างมีนัยสําคญั อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดมี้การจดัการ

ความเส่ียงดา้นสภาวะตลาดให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้โดยกาํหนดให้มีหน่วยงานในการติดตาม

และควบคุมความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามท่ีนโยบายของบริษทักาํหนดไว ้
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36.2.5 ความเส่ียงดา้นสภาพคลอ่ง 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ท่ีอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัไดเ้ม่ือ

ครบกาํหนด กลุ่มบริษทัมีนโยบายในการดาํรงสภาพคล่องเพื่อให้มัน่ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องท่ี

เพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบนัและอนาคต 

วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกาํหนด 

ลูกหน้ี                

ดอ้ยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,126 - - - - 1,126 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น - 163 - - - 163 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - 27 27 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 93 - 6,713 - 6,806 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี - - - - 130 130 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 20 252 432 - 704 

หนีสิ้นทางการเงิน       

เงินกูย้ืมระยะยาว - - - 75 - 75 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 6 11 - - 17 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกาํหนด 

ลูกหน้ี                

ดอ้ยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 290 - - - - 290 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - 34 34 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 593 - 76 - 669 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - 169 - 169 

หนีสิ้นทางการเงิน       

เงินกูย้ืมระยะสั้น - 167 - - - 167 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 5 12 - - 17 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกาํหนด 

ลูกหน้ี                

ดอ้ยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 683 - - - - 683 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น - 84 - - - 84 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์  - - - - 27 27 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 93 - 6,713 - 6,806 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 20 252 432 - 704 

หนีสิ้นทางการเงิน       

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 3 7 - - 10 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 ยอดคงเหลือของเคร่ืองมือทางการเงินสุทธิ 

 

เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี ไม่มีกาํหนด 

ลูกหน้ี                

ดอ้ยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 196 - - - - 196 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - - - 34 34 

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น - 590 - 56 - 646 

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - - 169 - 169 

หนีสิ้นทางการเงิน       

เงินกูย้ืมระยะสั้น - 457 - - - 457 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 2 7 - - 9 
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36.2.6 มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรม ดงันั้นมูลค่ายติุธรรมท่ี

ประมาณขึ้นท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จาํเป็นต้องบ่งช้ีถึงจาํนวนเงินซ่ึง

เกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบัน การใช้ขอ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการ

ประมาณท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีประมาณขึ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม                       

หรือวดัมูลค่าตามราคาทุนตดัจาํหน่ายแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ

มูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 14 14 - - 14 

หน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 6,699 - 6,699  6,699 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 41 - - 41 41 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1 - - 1 1 

ตัว๋แลกเงิน 93 - - 93 93 

หุ้นกูภ้าคเอกชน 20 - 20 - 20 

อื่น ๆ 252 - 252 - 252 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 11 11 - - 11 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 9 9 - - 9 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 303 - 303 - 303 

อื่น ๆ  68 - 68 - 68 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,126 1,126 - - 1,126 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 163 - - 163 163 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 27 - - 27 27 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 122 - - 122 122 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินกูย้ืมระยะยาว 75 - - 75 75 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 17 - 17 - 17 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 39 39 - - 39 

หน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 36 - 36 - 36 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 46 - 46 - 46 

ตัว๋แลกเงิน 590 - 590 - 590 

หุ้นกูภ้าคเอกชน 3 - 3 - 3 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 114 114 - - 114 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 9 9 - - 9 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 291 291 - - 291 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น 32 - - 32 32 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 34 - - 34 34 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินกูย้ืมระยะสั้น 167 - - 167 167 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 17 - 17 - 17 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 14 14 - - 14 

หน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 6,699 - 6,699 - 6,699 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 41 - - 41 41 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 1 - - 1 1 

ตัว๋แลกเงิน 93 - - 93 93 

หุ้นกูภ้าคเอกชน 20 - 20 - 20 

อื่น ๆ 252 - 252 - 252 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 11 11 - - 11 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 9 9 - - 9 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 303 - 303 - 303 

อื่น ๆ  68 - 68 - 68 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 683 683 - - 683 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 84 - - 84 84 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 27 - - 27 27 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 10 - 10 - 10 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน      

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 39 39 - - 39 

หน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 17 - 17 - 17 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 46 - 46 - 46 

ตัว๋แลกเงิน 590 - 590 - 590 

เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น      

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 114 114 - - 114 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 9 9 - - 9 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 196 196 - - 196 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 34 - - 34 34 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินกูย้ืมระยะสั้น 457 - - 457 457 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 9 - 9 - 9 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

  



62 

บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

สินทรัพยท์างการเงิน/ หน้ีสินทางการเงิน เทคนิคการประเมินมูลค่า และขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศและ

ต่างประเทศ 

ราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลา

รายงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและตลาดหลกัทรัพย์

ต่างประเทศ 

หน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ

รอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

ในประเทศ 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net asset value) ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของ

รอบระยะเวลารายงานและราคาทุน  

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

ต่างประเทศ 

ราคาปิด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงานของ                  

ตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศปรับปรุงดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง                              

และราคาทุน 

ตัว๋แลกเงิน ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสดในอนาคต

ประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

หุ้นกูภ้าคเอกชน ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสดในอนาคต

ประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้น ประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เน่ืองจากจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ี หรือจาก

การจาํหน่ายหลกัประกนัและคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงปรับ

ดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ี 

เงินกูย้ืมอื่น ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสดในอนาคต

ประมาณจากอตัราดอกเบ้ียล่วงหนา้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

อื่นๆ ราคาปิด ณ วนัส้ินทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

37. การโอนธุรกจิ 

เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2552 บริษทัได้โอนธุรกิจและลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทบญัชีมาร์จ้ินให้แก่

บริษัทหลักทรัพย์ ก รุงไทย ซี มิโก้ จํากัด  ซ่ึง เ ป็นบริษัทร่วมของบริษัท ตามแผนร่วมลงทุนกับ

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ในการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยร่์วมกัน โดยบริษทัได้รับค่าตอบแทน

สําหรับการโอนธุรกิจรวมเป็นจาํนวนเงิน 500 ลา้นบาท เม่ือส้ินสุดปี 2554 บริษทัรับรู้ค่าตอบแทนสําหรับ

การโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัร่วมสามารถทาํกาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา

และค่าตดัจาํหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ไดต้ามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 
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บริษัทรับรู้กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมในงบการเงินรวมตามสัดส่วนการถือหุ้นของ

บุคคลภายนอกในบริษทัร่วม โดยส่วนท่ีเหลือแสดงเป็น “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” 

ทั้งน้ี บริษทัจะรับรู้ “กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้” ดังกล่าวเป็นรายได้ เม่ือบริษทัมี

สัดส่วนเงินลงทุนในบริษทัร่วมลดลง และเม่ือบริษทัร่วมคาํนวณค่าเส่ือมราคาหรือมีการขายสินทรัพยท่ี์รับ

โอนจากบริษทัออกไปใหก้บับุคคลภายนอก  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้คงเหลือเป็นจาํนวนเงิน 

148 ลา้นบาท 

38. คดีฟ้องร้อง 

เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562 บุคคลภายนอกฟ้องร้องคดีต่อบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบับริษทัร่วมแห่งหน่ึงใน                    

มูลละเมิดจากการใหบ้ริการทางการเงินประเภทหน่ึง  

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 บุคคลภายนอกจาํนวนเจ็ดรายฟ้องร้องคดีต่อบริษทัเป็นจาํเลยร่วมกบับริษทั

ร่วมแห่งหน่ึงและบุคคลภายนอกรายหน่ึงในมูลละเมิดจากการใหบ้ริการทางการเงินประเภทเดียวกนักบัคดี

ขา้งตน้  

เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2563 บุคคลภายนอกจาํนวนเจ็ดรายขา้งตน้ไดฟ้้องร้องบริษทัและบริษทัร่วมขา้งตน้เป็น

จาํเลยร่วมกับบุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งส้ิน 30 รายในความผิดทางอาญา ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการไต่สวน                 

มูลฟ้อง 

เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2565 ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษายกคาํฟ้องของโจทก์ในคดีแรก ทั้งน้ี โจทก์สามารถยื่น

อุทธรณ์คาํพิพากษาศาลชั้นตน้ไดภ้ายในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2565 

ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารและทนายความของบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัมีหลกัฐานท่ีจะหักลา้งขอ้กล่าวหาได้

ทั้งสองคดี 

39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

39.1  บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้จากเดิม 4,451,717,832 บาท เป็น 4,568,210,773 

บาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (XPG-

W4) เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 จาํนวน 232,985,882 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ซ่ึงบริษทัได้

ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นท่ี

เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2565 
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39.2  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น               

คร้ังท่ี 1/2565 เพื่อพิจารณา ดงัน้ี 

1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 560,962,630 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

5,129,173,403 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 4,568,210,773 บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 

บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 1,121,925,259 หุน้ 

2) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 805,326,591 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 

4,568,210,773 เป็น 5,373,537,364 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 1,610,653,182 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั (โครงการ XPG-W4)  

40. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
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