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1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริ ษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)) (“บริ ษทั ”)
เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย บริ ษทั จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด
ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2537 และได้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538
บริ ษทั ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุ รกิจอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพ และมีที่อยู่จดทะเบียนที่ ชั้น 18 เลขที่ 287 อาคาร
ลิ เ บอร์ ต้ ี ส แควร์ ถนนสี ล ม บางรั ก กรุ ง เทพฯ 10500 ทั้ง นี้ ตั้ง แต่ ว ัน ที่ 7 กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 บริ ษ ัท ฯได้
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่จดทะเบียนเป็ นเลขที่ 59 สิ ริ แคมปั ส อาคารดี ชั้น 2 ซอยริ มคลองพระโขนง แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์โดยได้รับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลัก ทรั พย์ 7 ประเภท ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ธุรกิจการเป็ นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การค้าหลักทรัพย์
การเป็ นที่ปรึ กษาทางการลงทุน
การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
การซื้อขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเตอร์เน็ต
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธุรกิจการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการคืนใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุ รกิจอื่นๆ ที่มีศกั ยภาพซึ่งไม่ตอ้ ง
ใช้ใบอนุญาตดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จํากัด
(มหาชน)” เป็ น “บริ ษทั ซีมิโก้ แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)” เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั
และต่อมาวันที่ 29 เมษายน 2564 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อจาก “บริ ษทั ซี มิโก้ แคปปิ ตอล
จํากัด (มหาชน)” เป็ น “บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)”
1

บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยซึ่งจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้
1.

บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น เอ็ ก ซ์ ส ปริ ง จํา กัด (เดิ ม ชื่ อ บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จัด การกองทุ น
อินโนเทค จํากัด) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุ รกิจประเภทการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่ วนบุคคล
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และการเป็ นผูจ้ ดั การกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

2.

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จํากัด (เดิมชื่ อ บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ ลุมพินี จํากัด)
มี วตั ถุ ป ระสงค์หลัก เพื่ อประกอบธุ รกิ จประเภทรั บ ซื้ อ รั บ โอนและรั บ จ้า งบริ หารสิ น ทรั พ ย์ด้อ ย
คุ ณภาพของสถาบันการเงิ น หรื อสิ นทรั พ ย์ข องสถาบันการเงิ นที่ ถูก ระงับ การดํา เนิ นกิ จการ เลิ ก
หรื อถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบกิ จการธนาคารพาณิ ชย์ ธุ รกิ จเงิ นทุน ธุ รกิ จเครดิ ตฟองซิ เ อร์
ตลอดจนถึงหลักประกันของสิ นทรัพย์น้ นั เพื่อนําไปบริ หารพัฒนาหรื อจําหน่ายจ่ายโอนต่อไป

3.

บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จํากัด (เดิมชื่อ บริ ษทั เอสอี ดิจิทลั จํากัด) มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อประกอบ
ธุ รกิ จสิ นทรั พย์ดิจิทลั เป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั และเมื่ อวันที่ 22 พฤศจิ กายน
2564 บริ ษทั ได้รับความเห็นชอบให้เป็ นนายหน้าซื้อขายคริ ปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทลั และเป็ น
ผูค้ า้ คริ ปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทลั อีกด้วย

4.

บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จํากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจการลงทุนในบริ ษทั จํากัด

5.

บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จํากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

6.

บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 1 จํากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจการลงทุน

7.

บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 2 จํากัด มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดําเนินธุรกิจการลงทุน

8.

บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 3 จํากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจการลงทุน

1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ปั จจุ บ ันยัง มี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนํามาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ของการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท ติ ด ตามความคื บ หน้า ของสถานการณ์ ดัง กล่ า วและ
ประเมินผลกระทบทางการเงิ นเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้ สินและหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็ นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลง

2

2.

หลักเกณฑ์ การจัดทําและนําเสนองบการเงิน

2.1 บริ ษทั จัดทําบัญชีเป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ กาํ หนดในพระราชบัญญัติ
วิชาชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และเป็ นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 2 ตุลาคม
2560 เรื่ อง “การจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั
จดทะเบี ย น พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า เรื่ อง “กํา หนดรายการย่อที่ ต้อ งมี ใ น
งบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
2.3 เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุน เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 1 จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 2 จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 3 จํากัด

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

อัตราร้อยละของสิ นทรัพย์
ที่รวมอยูใ่ นสิ นทรัพย์รวม
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2
3

อัตราร้อยละของรายได้
ที่รวมอยูใ่ นรายได้รวม
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
10
2

100

100

1

1

3

-

100
100
100
100
100
100

100
-

3
1
-

14
-

45
2
-

55
-

(ข) บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
(ค) บริ ษทั นํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั มีอาํ นาจในการ
ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั สิ้นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
(ง) งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้ นโดยมี รอบระยะเวลาบัญชี และใช้นโยบายการบัญชี ที่ สํา คัญ
เช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
(จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริ ษทั รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นี้แล้ว
3

2.4 งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งจํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการอธิ บ ายให้ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี แ ละการให้ แ นวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี กับ ผูใ้ ช้
มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อปฏิ บตั ิ น้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสํา คัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งหลายฉบับ ซึ่ งจะมีผลบังคับ
ใช้ สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ นึ เพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ระหว่ า งประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการอธิ บ ายให้ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ขอ้ ผ่อนปรนในทางปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผูใ้ ช้
มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่ ม บริ ษ ัท เชื่ อว่ า การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานนี้ จะไม่ มี ผลกระทบอย่า งเป็ นสาระสํา คัญ ต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
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4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
รายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั จะรับรู ้เมื่อบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามภาระที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิเสร็ จสิ้ นตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ให้บริ การแก่ลูกค้า และรับรู ้ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญากับ
ลูกค้า
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริ การจัดการกองทุน
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริ การจัดการกองทุนจะรับรู ้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่บริ ษทั ได้บริ หารจัดการ
โดยคิดในอัตราร้อยละของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุน
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็ นรายได้จากการเป็ นตัวแทนสนับสนุนการขายหรื อรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
ซึ่ งรับรู ้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ งเมื่อบริ การเสร็ จสิ้ น และค่าตอบแทนหลังจากรับเป็ นลูกค้า (Retaining fee) รับรู ้
ตลอดช่วงเวลาที่ให้บริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
รายได้ค่าธรรมเนียมผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูจ้ ะรับรู ้ตลอดช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ งที่บริ ษทั ได้เป็ นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกูแ้ ละ
รับรู ้ตามอัตราที่ตกลงไว้ในสัญญากับลูกค้า
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์
กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
ดอกเบีย้ และเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึ งถึงผลตอบแทนที่แท้จริ ง เงินปั นผลรับจาก
เงินลงทุนถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
ดอกเบีย้ จ่ ายเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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4.3 การรับรู้ และตัดบัญชีสินทรัพย์ ของลูกค้ า
บริ ษทั บันทึกเงินที่ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั เพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์บญั ชี เงินสดและการซื้ อขายหลักทรัพย์
ในระบบเครดิตบาลานซ์เป็ นสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั เพื่อการควบคุมภายในของบริ ษทั และ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ได้ตดั รายการดังกล่าวออกทั้งด้านสิ นทรัพย์และหนี้ สิน โดยจะแสดงเฉพาะ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นของบริ ษทั เท่านั้น
4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน เงินฝากธนาคาร
ออมทรัพย์ เงินฝากประจําที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา และไม่มีภาระผูกพัน ตัว๋ เงินประเภท
เผื่อเรี ยก และตัว๋ เงินที่มีวนั ถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรื อน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา
4.5 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิ ดเผยไว้หมายเหตุขอ้ 4.6
4.6 เครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรั พย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงิ นรับ รู ้ ในงบแสดงฐานะการเงิ นรวมของกลุ่มบริ ษทั เมื่ อกลุ่ม
บริ ษทั เป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นและหนี้ สินทางการเงิ นรั บรู ้ รายการเมื่ อเริ่ ม แรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุ นการทํา
รายการที่ เ กี่ ย วข้อ งโดยตรงกับ การซื้ อ การออกตราสารสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น ทางการเงิ น
(นอกจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน) เพิ่มหรื อ
หักจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงินตามความเหมาะสม เมื่อรับรู ้รายการ
เมื่อเริ่ มแรก ต้นทุนการทํารายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน รับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่รับรู ้ท้ งั หมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อมูลค่ายุติธรรม ขึ้นอยู่กบั
การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่อยูใ่ นขอบเขตของ TFRS 9 กําหนดให้วดั มูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อ
มูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาจากโมเดลธุ รกิจของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินดังนี้
•

ตราสารหนี้ที่ถือครองตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และทําให้เกิด
กระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดให้
วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย

•

ตราสารหนี้ที่ถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์ท้งั เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สิ นทรั พย์ทางการเงิ น และทําให้เกิ ดกระแสเงิ นสดซึ่ งเป็ นการจ่ ายเพียงเงิ นต้นและดอกเบี้ยจากยอด
คงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดให้ วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น

•

เงินลงทุนในตราสารหนี้ อื่นทั้งหมดและตราสารทุนวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อ
ขาดทุน

•

เว้นแต่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้าบริ ษทั อาจปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้ กบั สิ นทรัพย์ทางการเงินที่เมื่อเลือกรับรู ้รายการ
เมื่อเริ่ มแรกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

•

กลุ่มบริ ษทั อาจเลื อกให้แสดงการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่ เกิดขึ้นภายหลังกับตราสารทุนซึ่ ง
ไม่ใช่เงินลงทุนที่ถือไว้เพื่อค้าหรื อไม่เป็ นสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่ รับรู ้โดยผูซ้ ้ื อในการรวม
ธุรกิจ ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

•

กลุ่มบริ ษทั อาจเลื อกกําหนดให้ตราสารหนี้ ที่เข้าเงื่ อนไขราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน หากการปฏิบตั ิดงั กล่าวช่วย
ขจัดหรื อลดการจับคู่ไม่เหมาะสมทางการบัญชีอย่างมีนยั สําคัญ

•

เมื่ อเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่ าด้วยมูลค่ายุติธ รรมผ่า นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นตัดรายการ
ผลสะสมของผลกําไรหรื อขาดทุนที่ รับ รู ้ ไว้ก่ อนหน้าในกํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นจะถูก จัดประเภท
รายการใหม่จากส่ วนของเจ้าของไปกําไรหรื อขาดทุนเป็ นรายการปรับปรุ งการจัดประเภทรายการใหม่
เมื่อเงินลงทุนในตราสารทุนที่เลือกกําหนดการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ตัดรายการ ผลสะสมของผลกําไรหรื อขาดทุนที่รับรู ้ไว้ก่อนหน้าในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะโอนไป
กําไรสะสมในภายหลัง
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การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสําหรับหนี้ สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ
และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดย
ใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้ สินทางการเงินและการตัด
จําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุ นตัด
จําหน่ายคํานึ งถึงค่าธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัด
จําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย และลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ จํานวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะ
ถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่รายงานเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงด้านเครดิตจากที่เคยรั บรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกของเครื่ องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เมื่อมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญใน
ความเสี่ ยงด้านเครดิตตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก แต่อย่างไรก็ตามหากความเสี่ ยงด้านเครดิตของเครื่ องมือ
ทางการเงิ น ไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นัย สํา คัญ ตั้ง แต่ รั บ รู ้ ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรก กลุ่ ม บริ ษ ัท วัด มู ล ค่ า ของค่ า เผื่อ
ผลขาดทุนสําหรับเครื่ องมือทางการเงินนั้นด้วยจํานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิ ดขึ้นจากเหตุก ารณ์ ปฏิ บ ัติผิดสั ญญาที่ มี ความเป็ นไปได้ว่า จะเกิ ดขึ้นตลอดอายุข องเครื่ องมื อทาง
การเงิ นที่ ค าดไว้ ในทางกลับ กันผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที่ คาดว่า จะเกิ ดขึ้นใน 12 เดื อนข้า งหน้า แสดงถึง
สัดส่ วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดตลอดอายุที่คาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์ปฏิบตั ิผิดสัญญา
ของเครื่ องมือทางการเงินที่มีความเป็ นไปได้วา่ จะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่รายงาน
การตัดรายการของเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ตัด รายการสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น เฉพาะเมื่ อ สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาที่ จ ะได้รั บ กระแสเงิ น สดจาก
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมดอายุ หรื อเมื่อโอนสิ นทรัพย์ทางการเงินและโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของ
ความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ให้กิจการอื่น หรื อมีการโอนการควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการหนี้ สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้วมีการ
ยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรื อมีการสิ้ นสุ ดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนหนี้ สินทางการเงินที่มี
อยูใ่ ห้เป็ นหนี้สินใหม่จากผูก้ ูร้ ายเดียวกันซึ่งมีขอ้ กําหนดที่แตกกต่างกันอย่างมาก หรื อมีการแก้ไขข้อกําหนด
ของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็ นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนิ้สินเดิม และรับรู ้หนี้สินใหม่ โดยรับรู ้
ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริ ษทั บันทึกเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิ จการตามวิธีราคาทุนสุ ทธิ จาก
ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสี ย
4.8 ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์ และค่าเสื่ อมราคา
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน โดยคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยใช้
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
อุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

5
3-5
5
3-5

ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
กลุ่มบริ ษทั ตัดรายการส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ คํานวณโดยการเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับราคาตามบัญชี
และจะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คํานวณโดยวิธี
เส้นตรงตามระยะเวลาตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัด ดังนี้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทกองทรัสต์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

5 ปี
2 - 5 ปี
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สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน ได้แก่ ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตรอตัดจ่ายอื่นๆ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน แต่กลุ่มบริ ษทั
จะทดสอบการด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วเป็ นประจํา ทุ ก ปี ทั้ง ในระดับ ของแต่ ล ะสิ นทรั พ ย์น้ ั น และ
ในระดับของหน่ วยสิ นทรั พย์ที่ก่ อให้เกิ ดเงิ นสด และเมื่ อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์ไม่มี ตวั ตนนั้น
อาจด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนทุกปี ว่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดัวกล่าวยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน
4.10 สิ นทรัพย์ ที่ถือไว้ เพื่อขาย
กลุ่มบริ ษทั จะจัดประเภทสิ นทรัพย์เป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่
มาจากการขายมิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป และสิ นทรัพย์ดงั กล่าวจะต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีใน
สภาพปัจจุบนั
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายประกอบด้วยอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งแสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายแล้วแต่ ราคาใดจะตํ่ากว่า ขาดทุ นจากการด้อยค่ า บันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่อขายรั บรู ้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่ อมี ก าร
จําหน่าย
4.11 สั ญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ า กลุ่มบริ ษทั จะประเมิ นว่าสัญญาเป็ นสั ญญาเช่ า หรื อประกอบด้วยสัญญาเช่ า
หรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการ
ควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาํ หรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมี ผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิง
พร้อมใช้งาน) กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ซ่ ึ งแสดงสิ ทธิ ในการใช้สินทรัพย์อา้ งอิงและหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย
จํานวนเงินของหนี้ สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จํานวนเงินที่จ่าย
ชําระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตาม
สัญญาเช่าที่ได้รับ
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ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคาร
ยานพาหนะ

2-5
3-4

ปี
ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั กลุม่ บริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของ
สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วได้ร วมถึ ง การใช้สิ ท ธิ เ ลื อ กซื้ อ ค่ า เสื่ อ มราคาจะคํา นวณจากอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของส่ วนปรั บปรุ งอาคารเช่ าและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญา
เช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยการกูย้ มื ส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชีของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชําระหนี้สินตาม
สัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุ
สัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า หรื อการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิเลื อกซื้ อ
สิ นทรัพย์อา้ งอิง
สั ญญาเช่ า ที่ มี อายุสัญญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่า นับ ตั้ง แต่วนั ที่ สัญญาเช่ า เริ่ ม มี ผ ล หรื อสั ญญาเช่ า ซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญา
เช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็ นลูกหนี้ ดว้ ย
จํานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิ ตามสัญญาเช่า กล่าวคือ ผลรวมของมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่จะ
ได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์อา้ งอิงที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู ้รายได้
ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรู ปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุ ทธิ
ตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่าที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ ช่ าถื อเป็ น
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน กลุ่มบริ ษทั บันทึกจํานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานเป็ นรายได้ในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่ ง
สัญญาเช่าดําเนิ นงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
11

4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะทํา การประเมิ นการด้อยค่า ของส่ วนปรั บ ปรุ ง อาคารเช่ า
และอุปกรณ์ หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่ นของกลุ่มบริ ษทั หากมีขอ้ บ่งชี้ ว่าสิ นทรั พย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า
และจะทําการประเมินการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ นอนเป็ นรายปี
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ ขาดทุนจากการด้อยค่า เมื่ อมูล ค่าที่ ค าดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์มี มูลค่า ตํ่ากว่า มู ล ค่ า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.13 ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพซึ่งเป็ นแผนการจ่ายสมทบตามที่กาํ หนดไว้ สิ นทรัพย์ของกองทุน
สํารองเลี้ยงชี พได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของกลุ่มบริ ษทั และมี การบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริ ษทั เงินจ่ายสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน
กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามพระราชบัญญัติ
คุ ้ม ครองแรงงานและระเบี ย บการเกษี ย ณอายุพ นัก งานของกลุ่ ม บริ ษ ัท โดยคํา นวณผลประโยชน์ ข อง
พนักงานดังกล่าวจากข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระซึ่งเป็ นการประมาณการ
จากมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต โดยคํานวณบนพื้นฐาน
ของข้อสมมติฐานทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย อันได้แก่ เงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตรามรณะ
อายุงานและปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ อัตราคิดลดที่ใช้ในการคํานวณภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานหลังออก
จากงานอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
กําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่ น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานจะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุน เพื่อกระจาย
ต้นทุนดังกล่าวตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน
ต้นทุนบริ การในอดีตจะรับรู ้ท้ งั จํานวนในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการหรื อเมื่อกลุ่มบริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนจากการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้น
ก่อน
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การลาพักร้ อนประจําปี ที่ยังได้ รับค่ าตอบแทน
กลุ่ ม บริ ษ ทั รั บ รู ้ ตน้ ทุ นที่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ นของผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงานในรู ป การลาพัก ร้ อน
ประจําปี ที่ยงั ได้รับค่าตอบแทนที่สะสมได้ เมื่อพนักงานให้บริ การซึ่ งก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสิ ทธิการลา
งานที่ยงั ได้รับค่าตอบแทนในอนาคต โดยวัดมูลค่าของต้นทุนดังกล่าวตามจํานวนซึ่งกลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะ
จ่ายเพิ่มเนื่องจากมีสิทธิที่พนักงานยังไม่ได้ใช้สะสมอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
4.14 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ ประมาณการหนี้ สินในงบการเงิ น เมื่ อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดี ตได้
เกิดขึ้นแล้วและสามารถประมาณมูลค่าหนี้ สินนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะทํา
ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกลุ่มบริ ษทั เพื่อจ่ายชําระภาระผูกพันดังกล่าว
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั คือ จํานวนภาษีเงินได้ที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของภาครัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ในงบการเงินกับมูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการคํานวณกําไรทางภาษี (ฐานภาษี)
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ และ
รั บรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษีเท่าที่ มี ความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่วา่ กําไรทางภาษีจะมีจาํ นวนเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้ โดยมีการ
ทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ในรายงาน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกปรับลดลง เมื่อกําไร
ทางภาษีที่จะนํามาใช้ประโยชน์ลดลง การกลับรายการจะทําเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั
มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่ วนหรื อทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
ทั้งนี้กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับรายการค่าความนิยม
กลุ่มบริ ษทั คํานวณมูลค่าสิ นทรั พย์และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ด้วยอัตราภาษีที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่คาดว่าจะจ่ายชําระหนี้ สินภาษี โดยใช้อตั รา
ภาษีที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
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รายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั จะหักกลบกันได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ตามกฎหมาย
ในการนําสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่าวมาหักกลบกันและกลุ่มบริ ษทั ตั้งใจจะชําระหนี้ สินดังกล่าวด้วยยอด
สุ ทธิ หรื อตั้งใจจะรับชําระสิ นทรัพย์และหนี้ สินในเวลาเดียวกันและทั้งสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานการจัดเก็บภาษีเดียวกัน
กลุ่มบริ ษทั แสดงรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรื อรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกําไรหรื อขาดทุนไว้ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รายการภาษีเงิ นได้ในงวดปั จจุบนั และภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะบันทึ ก โดย
ตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ ถ้าภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึก
โดยตรงไปยังองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของในงวดบัญชีเดียวกันหรื อต่างงวด
4.16 การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ให้
เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการกําไรและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อมีการชําระเงินหรื อที่เกิดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัว
เงินดังกล่าวได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.17 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื ออยู่
ภายใต้ความควบคุมของบริ ษทั ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษ ทั
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิออก
เสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของบริ ษทั รวมทั้งสมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิ จารณาความสั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ย วข้องกันกับ บริ ษ ทั แต่ล ะรายการ บริ ษ ทั
คํานึงถึงเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
4.18 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า ไม่วา่ ราคานั้นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อประมาณมา
จากเทคนิ คการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินรายการใด
รายการหนึ่ง กลุ่มบริ ษทั พิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้นซึ่งผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาใน
การกําหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ณ วันที่วดั มูลค่า โดยการวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผย
ข้อมูลในงบการเงินรวมนี้ใช้ตามเกณฑ์ตามที่กล่าว
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ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนิ้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
- ระดับที่ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขายในตลาด (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ที่ มีสภาพคล่องสําหรั บสิ นทรั พย์ หรื อ
หนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วดั มูลค่า
- ระดับที่ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สิน
นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับที่ 1
- ระดับที่ 3 เป็ นข้อมูลที่ ไม่สามารถสังเกตได้สําหรั บสิ นทรั พย์น้ ันหรื อหนี้ สินนั้น เช่ น ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินความจําเป็ นในการโอนระหว่างลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบ
ต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้

5.1 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้ อขายใน
ตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจําลองได้มาจากการเที ยบเคียงกับตัวแปรที่ มีอยู่ในตลาด โดยคํานึ งถึ งความเสี่ ยงทางด้านเครดิต
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิ คการ
ประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ใช้ในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินรายการต่าง ๆ ได้เปิ ดเผย
ไว้ในหมายเหตุขอ้ 36.2.6
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5.2 ค่ าเผื่อการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ ที่ไม่ ใช่ สินทรัพย์ ทางการเงิน
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
การประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมจําเป็ นต้องใช้การประมาณการมูลค่าจาก
การใช้ของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสด ในการคํานวณมูลค่าจากการใช้น้ ัน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและคํานวณคิดลด
เป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดที่เหมาะสม หากกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจริ งน้อยกว่าที่คาดการณ์
ไว้ แสดงว่าอาจมีขาดทุนจากการด้อยค่าเกิดขึ้น
การคํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ในการคํานวณมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ประมาณการกระแสเงิ นสดที่จะได้รับ
ในอนาคตจะคิ ดลดเป็ นมู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน โดยใช้อัต ราคิ ดลดก่ อ นคํา นวณภาษี เงิ นได้เพื่ อให้ส ะท้อ นมู ล ค่ า
ที่ อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บนั ซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ ยงที่ มีต่อสิ นทรัพย์ สําหรั บสิ นทรัพย์
ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับ
หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์น้ นั เกี่ยวข้องด้วย
5.3 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่ากลุ่ม
บริ ษทั ควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไร
ทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.4 ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
5.5 คดีฟ้องร้ องและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน้
กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการ
หนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้น
ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า *
รวม

1,125,742,335
(89,780)
1,125,652,555

294,889,928
(4,259,627)
290,630,301

682,703,272
682,703,272

200,323,597
(4,244,310)
196,079,287

(* ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้าไม่ตอ้ งแสดงเป็ นสิ นทรัพย์
และหนี้สินในงบการเงิน)

เนื่ องจากในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการคืนใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จหลัก ทรัพย์แก่ สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์แล้ว ดัง นั้นทรั พ ย์สิ น คงเหลื อ ของลู ก ค้า ปั จ จุ บ ัน
บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการทําสัญญาการฝากและดูแลทรั พย์สินคงค้างของลูกค้ากับบริ ษทั หลักทรั พย์ กรุ งไทย
ซีมิโก้ จํากัด (ดูหมายเหตุขอ้ 33)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลู ก ค้า ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ท่ี มี ย อดเงิ นลงทุ นคงเหลื อที่ โอนไปฝากไว้กับ บริ ษ ัท
หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้ จํากัด มีจาํ นวน 379 บัญชี โดยลูกค้าดังกล่าวมี เงินฝากเพื่อซื้ อขายหลักทรั พย์
จํานวน 4 ล้านบาท และหุน้ มูลค่า 38 ล้านบาท
7.

เงินให้ กู้ยืมระยะสั้ น
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนี้ตามสัญญาขายฝาก - สุ ทธิดอกเบี้ยที่ยงั
ไม่ถือเป็ นรายได้
เงินให้กยู้ ืมอื่น
รวม

78,984,973
84,025,000
163,009,973

-

84,025,000
84,025,000

-
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8.

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน

8.1 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นซึ่งเป็ นเงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็ นประกัน ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
หรื อขาดทุน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตัว๋ แลกเงิน
หุ้นกูภ้ าคเอกชน
รวม
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย
ตัว๋ แลกเงิน
รวม
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

14,230,351
6,698,860,545
6,713,090,896

39,385,562
14,230,351
36,417,275 6,698,860,545
589,893,904
3,416,174
669,112,915 6,713,090,896

39,385,562
16,396,750
589,893,904
645,676,216

93,156,164
93,156,164
6,806,247,060

93,156,164
93,156,164
669,112,915 6,806,247,060

645,676,216
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8.2 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นซึ่งเป็ นเงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็ นประกัน ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
หุ้นกูภ้ าคเอกชน
อื่น ๆ
รวม
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ
อื่น ๆ
รวม
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย
ตัว๋ แลกเงิน
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
รวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

40,625,620
1,176,350
19,988,889
251,661,172
313,452,031

45,873,311
45,873,311

40,625,620
1,176,350
19,988,889
251,661,172
313,452,031

45,873,311
45,873,311

10,759,320
8,783,477

114,048,820
9,373,595

10,759,320
8,783,477

114,048,820
9,373,595

303,370,344
67,823,676
390,736,817

123,422,415

303,370,252
67,823,676
390,736,725

123,422,415

704,188,848

15,399,654
(15,399,654)
169,295,726

704,188,756

169,295,726

ตราสารทุนที่กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่ามี
ความตั้งใจถือเงินลงทุนระยะยาว ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ได้รับ
เงินปั นผลจากตราสารทุนดังกล่าวซึ่ งยังถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานเป็ นจํานวน 3 ล้านบาท และ
7 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั : 3 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามลําดับ)
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8.3 ในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนที่
กําหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นออกจากบัญชี ดังนี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่มีการตัด
รายการ
รายการที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี:
ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
บริ ษทั ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)
บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชาญอิสสระ
ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
รวม

เงินปันผลรับ

กําไร (ขาดทุน)
จากการตัดรายการ

เหตุผล
ในการตัดรายการ

379,640
28,600
93,504,261

362,874
407,327
833,250

(270,360)
(90,208)
41,357,951

ขาย
ขาย
ขาย

16,806,223
110,718,724

1,603,451

(17,669,958)
23,327,425

ขาย

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่มีการตัด
รายการ
รายการที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชี:
บริ ษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
Yeah1 Group Corporation
อื่นๆ
รวม

17,542,519
8,179,791
1,882,908
27,605,218

เงินปันผลรับ
4,868,709
1,588,498
6,457,207

กําไร (ขาดทุน)
จากการตัดรายการ
7,368,159
(41,101,537)
171,688
(33,561,690)

เหตุผล
ในการตัดรายการ
ขาย
ขาย
ขาย
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8.4 กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นที่รับรู ้ในส่ วนของเจ้าของ

ยอดยกมาต้นปี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
- โอนกําไรจากการขายเงินลงทุนไปกําไรสะสม
- จากการปรับปรุ งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

9.

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
4,454,352
(26,744,233)

งบการเงินรวม
2564
2563
4,454,352
(26,744,233)
(95,888,984)
(23,327,425)
788,853
(113,973,204)

38,998,231
(7,799,646)
4,454,352

(95,888,984)
(23,327,425)
788,853
(113,973,204)

38,998,231
(7,799,646)
4,454,352

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ซ่ ึ งทั้งหมดเป็ นลูกหนี้ ที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิต ดังต่อไปนี้

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - อยูร่ ะหว่างดําเนินคดี
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
26,674,206
34,374,206
(26,674,206)
(34,374,206)
-

10. เงินให้ สินเชื่ อจากการซื้อลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุ ทธิ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ได้ประมูลซื้ อลูกหนี้ จาก
สถาบันการเงินอื่นซึ่ งทั้งจํานวนเป็ นสิ นเชื่อด้อยคุณภาพ และจัดชั้นเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่า
ด้านเครดิตเมื่อซื้อหรื อเมื่อเกิดรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ

2564
125,738,756
4,590,002
130,328,758
(8,238,763)
122,089,995

(หน่วย: บาท)

2563
-
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11. ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
2564
สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
เพิม่ ขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญของ
ความเสี่ ยง
ด้านเครดิต

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิม่ ขึ้นอย่างมี
นัยสําคัญของ
ความเสี่ ยง
ด้านเครดิต

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

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

-

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

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

34,374,206
(7,700,000)
26,674,206

-

34,374,206
(7,700,000)
26,674,206

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

-

8,238,763
8,238,763

8,238,763
8,238,763

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต
เมื่อซื้อหรื อ
เมื่อเกิดรายการ

รวม
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สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิม่ ขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต

งบการเงินรวม
2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิม่ ขึ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
อย่างมีนยั สําคัญของ
ที่มีการด้อยค่า
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ด้านเครดิต

(หน่วย: บาท)

รวม

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

42,548,314
(8,174,108)
34,374,206

42,548,314
(8,174,108)
34,374,206

เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

-

65,133,799
(49,734,145)
15,399,654

65,133,799
(49,734,145)
15,399,654

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สําคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดปลายปี

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
อย่างมีนยั สําคัญของ
ที่มีการด้อยค่า
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ด้านเครดิต
-

34,374,206
(7,700,000)
26,674,206

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
อย่างมีนยั สําคัญของ
ที่มีการด้อยค่า
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ด้านเครดิต
-

42,548,314
(8,174,108)
34,374,206

(หน่วย: บาท)

รวม
34,374,206
(7,700,000)
26,674,206
(หน่วย: บาท)

รวม
42,548,314
(8,174,108)
34,374,206
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
12.1 รายละเอียดของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการใน
ประเทศไทย ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

ชื่อบริ ษทั
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่ วม

ชื่อบริ ษทั
บริษัทย่ อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง
จํากัด

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี
จํากัด

บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 1 จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 2 จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 3 จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย - สุ ทธิ

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจหลักทรัพย์
นําเข้า ส่ งออก
จัดจําหน่ายปลีก
และส่ งนํ้าหอมและ
เครื่ องสําอาง
ธุรกิจด้านสุ ขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม

ประเภทธุรกิจ

ให้บริ การจัดการ
กองทุนรวม
กองทุนส่ วนบุคคล
และกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
รับซื้อ รับโอน
และรับจ้างบริ หาร
สิ นทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพของ
สถาบันการเงิน
สิ นทรัพย์ดิจิทลั
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจการลงทุน
ธุรกิจการลงทุน

สัดส่ วนการลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

2564

2563

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

ราคาทุน

49.71
26.00

49.71
26.00

1,244
26

1,244
26

1,528
10

1,387
12

30.00

30.00

218

218

189

188

1,488

1,488

1,727

1,587

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการลงทุน
ราคาทุน
2564
2563
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผลรับระหว่างปี
2564
2563

100.00

100.00

408

276

-

-

100.00

100.00

25

25

-

-

100.00
100.00
100.00

100.00
-

475
1
44

475
-

-

-

100.00
100.00
100.00

-

1
1
1
956
(221)
735

776
(204)
572

-

-
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ชื่อบริ ษทั
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจหลักทรัพย์
นําเข้า ส่ งออก
จัดจําหน่ายปลีก
และส่ งนํ้าหอมและ
เครื่ องสําอาง
ธุรกิจด้านสุ ขภาพ
ด้านธุรกิจโยคะ
สตูดิโอ
อาหารและโรงแรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนการลงทุน
ราคาทุน
2564
2563
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผลรับระหว่างปี
2564
2563

49.71
26.00

49.71
26.00

1,244
26

1,244
26

62
-

-

30.00

30.00

218

218

-

-

1,488
2,223

1,488
2,060

62
62

-

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม - สุ ทธิ

12.2 ส่ วนแบ่ งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่า งปี บริ ษ ทั รั บ รู ้ ส่ วนแบ่ ง กํา ไรขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษ ทั ร่ วมในงบการเงิ นรวมและรั บรู ้
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย
ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
สําหรับปี
2564
2563

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
2564
2563
2564
2563
204

82

(2)

8

62

-

(2)
1
203

(4)
(9)
69

(2)

8

62

-
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12.3 ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทร่ วมที่มีสาระสํ าคัญ
รายละเอียดและข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปจากงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมดังต่อไปนี้
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่ วนตามส่ วนได้เสียของ
กิจการในสินทรัพย์ - สุ ทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
ค่าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของ
ส่ วนได้เสียของกิจการ
ในบริษัทร่ วม

บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย
ซีมิโก้ จํากัด
2564
2563
9,099
8,552
6,434
6,171

บริ ษทั เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จํากัด
2564
2563
82
89
39
37

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
2564
2563
542
484
429
375

2,665
49.71

2,381
49.71

43
26.00

52
26.00

113
30.00

109
30.00

1,325
22
181

1,184
22
181

10
-

12
-

34
155

33
155

1,528

1,387

10

12

189

188

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย : ล้านบาท)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย
ซีมิโก้ จํากัด
2564
2563
รายได้
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

1,916
411
(3)
408

1,368
165
15
180

บริ ษทั เซนติเมนทัล
(ประเทศไทย) จํากัด
2564
2563
63
(8)
(8)

64
(14)
(14)

บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
2564
2563
425
317
2
(30)
2
(30)
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13. ส่ วนปรับปรุงอาคารเช่ าและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิม่
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
2563
2564

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
ระหว่างทํา

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

อุปกรณ์
สํานักงาน

7,626,902
(7,626,902)
-

12,897,405
7,794,074
20,691,479
2,373,946
(2,781,510)
20,283,915

-

ยานพาหนะ

สิ ทธิในการใช้
สิ นทรัพย์

รวม

10,781,921
1,454,400
(67,196)
12,169,125
3,502,728
(156,450)
15,515,403

7,378,000
7,378,000
(5,490,000)
1,888,000

13,568,774
5,714,723
19,283,497
4,582,081
23,865,578

44,626,100
22,590,099
(7,694,098)
59,522,101
10,458,755
(8,427,960)
61,552,896

(8,068,672)
(1,399,823)

(7,934,249)
(1,332,000)

(3,495,182)
(1,475,600)

(3,097,155)

(19,498,103)
(7,304,578)

-

(9,468,495)
(2,345,492)

18,037
(9,248,212)
(2,020,536)

(4,970,782)
(546,060)

(3,097,155)
(5,021,606)

18,037
(26,784,644)
(9,933,694)

-

911,547
(10,902,440)

71,499
(11,197,249)

4,088,170
(1,428,672)

(8,118,761)

5,071,216
(31,647,122)

-

(1,985,793)
(1,985,793)
(716,347)
1,985,793
(716,347)

(103,981)
(103,981)
(66,360)
103,981
(66,360)

-

-

(2,089,774)
(2,089,774)
(782,707)
2,089,774
(782,707)

-

9,237,191

2,816,932

2,407,218

16,186,342

30,647,683

-

8,665,128

4,251,794

459,328

15,746,817

29,123,067
7,304,578
9,933,694
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(หน่วย: บาท)
งบการเฉพาะกิจการ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2564

อุปกรณ์สาํ นักงาน

สิ ทธิในการใช้
สิ นทรัพย์

ยานพาหนะ

รวม

6,281,587
218,449
6,500,036
62,979
6,563,015

2,959,931
541,143
(67,196)
3,433,878
1,087,991
4,521,869

7,378,000
7,378,000
(5,490,000)
1,888,000

6,018,384
2,890,283
8,908,667
2,774,672
11,683,339

22,637,902
3,649,875
(67,196)
26,220,581
3,925,642
(5,490,000)
24,656,223

(4,912,356)
(411,674)

(2,234,024)
(248,784)

(3,495,182)
(1,475,600)

(1,327,005)

(10,641,562)
(3,463,063)

(5,324,030)
(356,199)

18,037
(2,464,771)
(603,852)

(4,970,782)
(546,060)

(1,327,005)
(2,120,183)

18,037
(14,086,588)
(3,626,294)

(5,680,229)

(3,068,623)

4,088,170
(1,428,672)

(3,447,188)

4,088,170
(13,624,712)

ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2563

-

-

-

-

-

31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
31 ธันวาคม 2564

(617,875)
(617,875)

(6,959)
(6,959)

-

-

(624,834)
(624,834)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564

1,176,006

969,107

2,407,218

7,581,662

12,133,993

264,911

1,446,287

459,328

8,236,151

10,406,677

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
2563
2564

3,463,063
3,626,294

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ ง ตัด
ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน
15 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั : 7 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ตามลําดับ)
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14. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนนอกจากค่ าความนิยม
(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทการ
ประกอบธุรกิจ
ประเภทจัดการ สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า(1)
กองทุนรวม(1)

ประเภทการ
จัดการกองทุน
ส่วนบุคคล(1)

ประเภทการ
บริ หาร
สิ นทรัพย์(1)

ประเภท
กองทรัสต์

สิ นทรัพย์
ดิจิทลั

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

งานระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก

1,000,000
-

3,320,548
(3,320,548)

500,000
-

100,000
-

400,000
-

66,200,000
-

10,296,587
6,069,082
-

1,724,000
14,018,681
(5,141,105)

83,541,135
20,087,763
(8,461,653)

31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
จําหน่าย/โอนออก

1,000,000
-

-

500,000
-

100,000
-

400,000
-

66,200,000
6,633,660
(66,237,618)

16,365,669
21,902,826
-

10,601,576
107,283,370
(22,086,847)

95,167,245
135,819,856
(88,324,465)

31 ธันวาคม 2564

1,000,000

-

500,000

100,000

400,000

6,596,042

38,268,495

95,798,099

142,662,636

ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

(196,164)
-

-

(35,891)
-

-

(6,137)
(80,000)

-

(7,907,727)
(1,211,338)

-

(8,145,919)
(1,291,338)

31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี

(196,164)
-

-

(35,891)
-

-

(86,137)
(80,000)

-

(9,119,065)
(2,504,115)

-

(9,437,257)
(2,584,115)

31 ธันวาคม 2564

(196,164)

-

(35,891)

-

(166,137)

-

(11,623,180)

-

(12,021,372)

31 ธันวาคม 2563

803,836

-

464,109

100,000

313,863

66,200,000

7,246,604

10,601,576

85,729,988

31 ธันวาคม 2564

803,836

-

464,109

100,000

233,863

6,596,042

26,645,315

95,798,099

130,641,264

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี
2563

1,291,338

2564

2,584,115

อายุตดั จําหน่ ายคงเหลือ (ปี )

3

1-5

(1) ค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตรอตัดจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเนื่ องจากใบอนุ ญาตดังกล่าวไม่มีวนั หมดอายุ และกลุ่มบริ ษทั คาดว่าใบอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้ เกิ ด
กระแสเงินสดสุทธิแก่กลุ่มบริ ษทั อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2564

ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตรอตัดจ่าย
ประเภทการประกอบ
ธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า(1)

สิ นทรัพย์ดิจิทลั

คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์

งานระหว่างติดตั้ง

รวม

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

66,200,000
66,200,000
(66,200,000)
-

24,567
24,567
24,567

1,397,099
1,397,099

69,545,115
(3,320,548)
66,224,567
1,397,099
(66,200,000)
1,421,666

-

-

(24,566)
(24,566)
(24,566)

-

(24,566)
(24,566)
(24,566)

31 ธันวาคม 2563

-

66,200,000

1

-

66,200,001

31 ธันวาคม 2564

-

-

1

1,397,099

1,397,100

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2563
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2564
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ค่ าตัดจําหน่ ายสํ าหรับปี
2563

-

2564

-

อายุตัดจําหน่ ายคงเหลือ (ปี )

-

(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรอตัดจ่ายมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเนื่องจากใบอนุญาตดังกล่าวไม่มีวนั หมดอายุ และบริ ษทั คาดว่าใบอนุญาตดังกล่าวจะก่อให้เกิดกระแส
เงินสดสุทธิแก่บริ ษทั อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดบัญชีหมดแล้ว
แต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวน 8 ล้านบาท และ
8 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั : 0.02 ล้านบาท และ 0.02 ล้านบาท ตามลําดับ)
ในระหว่างปี 2563 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการคืนใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แก่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่ งผลให้บริ ษทั ตัดจําหน่ ายใบอนุ ญาตประเภทการประกอบธุ รกิ จ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นจํานวน 3 ล้านบาท
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15. สินทรัพย์ /หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้
15.1 สินทรัพย์ /หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
(หน่วย: บาท)

2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
สิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอการรับรู ้
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รับรู ้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
รับรู ้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

งบการเงินรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสาํ หรับปี
2563
2564
2563

199,304
44,261,356

199,304
40,735,675

3,525,681

(4,287,418)

3,773,340

3,074,199

699,141

(1,286,352)

10,357
22,718,163
70,962,520

10,357
22,718,163
66,737,698

4,410,196

5,494,173

324,735
4,734,931
66,227,589

1,113,588
6,607,761
60,129,937

- (6,686,058)
4,224,822 (12,259,828)

(1,083,977)

(11,775)

(788,853) 1,113,588
(664,110)
(1,872,830)
437,703
6,097,652 (12,697,531)
5,308,799 (4,897,885)
788,853 (7,799,646)
6,097,652 (12,697,531)
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(หน่วย: บาท)

2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
สิ นทรัพย์อื่น
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนตาม
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
ตัดจําหน่ายใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รับรู ้ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
รับรู ้ในส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี
2563
2564
2563

199,304
44,261,356

199,304
40,735,675

3,525,681

(4,287,418)

3,773,340

3,074,199

699,141

(1,286,352)

10,357
48,244,357

10,357
44,019,535

4,224,822

(6,686,058)
(12,259,828)

4,410,196

5,494,173

(1,083,977)

(11,775)

324,735
4,734,931
43,509,426

1,113,588
6,607,761
37,411,774

(788,853) 1,113,588
(664,110)
(1,872,830)
437,703
6,097,652 (12,697,531)
5,308,799
788,853
6,097,652

(4,897,885)
(7,799,646)
(12,697,531)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 366 ล้านบาท และ
279 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั : 61 ล้านบาท และ 87 ล้านบาท ตามลําดับ) และมีรายการผลแตกต่าง
ชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีจาํ นวน 125 ล้านบาท และ 23 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั : 120 ล้านบาท และ
18 ล้านบาท ตามลําดับ) ที่ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้ว
เห็นว่าอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลขาดทุนทางภาษีและรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่
ใช้หักภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลขาดทุนทางภาษีจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี
2565 - 2569
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15.2 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน

(411,516)

-

-

-

5,308,799
4,897,283

(4,897,885)
(4,897,885)

5,308,799
5,308,799

(4,897,885)
(4,897,885)

รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้กับ ผลคูณของกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชี กับ
อัตราภาษีที่ใช้สาํ หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
83,220,104 (11,718,801)

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล
20%
20%
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
(16,644,021) 2,343,760
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
แต่มิได้เป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี
21,782,831
9,894,577
ผลกระทบของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ไม่ได้รับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(717,060) (2,826,206)
475,533 (14,310,016)
ผลขาดทุนทางภาษีสะสมใช้ไป (คาดว่าจะไม่ได้ใช้)
รายได้ (ค่าใช้จา่ ย) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน 4,897,283 (4,897,885)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
31,731,466 (22,347,653)
20%
(6,346,293)

20%
4,469,531

11,485,103

7,768,806

(305,544) (2,826,206)
475,533 (14,310,016)
5,308,799 (4,897,885)
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จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ (กําไร)
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

788,853
788,853

(7,799,646)
(7,799,646)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

788,853
788,853

(7,799,646)
(7,799,646)

16. เงินกู้ยืมระยะสั้ นอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีเงินกูย้ มื อื่นดังต่อไปนี้

ตัว๋ แลกเงิน
เงินกูย้ ืม
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
3.40 - 3.75
3.50

งบการเงินรวม
2564
2563
-

167,311,342
167,311,342

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

167,311,342
290,000,000
457,311,342

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื อื่นสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ยอดยกมาต้นปี
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:
ได้รับเงินกูย้ ืมอื่น
ได้รับเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อย
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมอื่น
จ่ายคืนเงินกูย้ ืมจากบริ ษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด:
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
167,311,342 148,349,296

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
457,311,342 498,349,296

157,863,805 264,909,090 157,863,805 264,909,090
90,000,000
(330,000,000) (250,000,000) (330,000,000) (250,000,000)
- (290,000,000) (150,000,000)
4,824,853
-

4,052,956
167,311,342

4,824,853
-

4,052,956
457,311,342
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17. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
2,161,128
1,519,693
137,895
255,160
1,031,511
628,160
189,883,494
43,311,144
16,535,545
5,897,663
12,906
242,422,835
18,951,464

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
556,973
377,771
71,210
91,103
109,776
154,114
189,883,494
11,533,693
8,239,206
2,278,886
12,906
204,434,032
8,875,100

18. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ า

จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิจากส่วนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2564
2563
18,393,614
18,674,505
(1,358,212)
(1,773,111)
17,035,402
16,901,394
(6,499,925)
(4,774,814)
10,535,477

12,126,580

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
10,083,555
9,745,215
(691,164)
(786,457)
9,392,391
8,958,758
(2,928,195)
(2,172,917)
6,464,196

6,785,841

การเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี ห นี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า สํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563
มีรายละเอียดดังนี้

ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยที่รับรู ้
จ่ายค่าเช่า
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
16,901,394
4,582,080
21,027,214
801,936
675,200
(5,250,008)
(4,801,020)
17,035,402
16,901,394

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
8,958,757
2,774,671
10,493,450
338,023
283,018
(2,679,060)
(1,817,710)
9,392,391
8,958,758

การวิ เ คราะห์ ก ารครบกํา หนดของจํา นวนเงิ น ที่ ต้อ งจ่ า ยตามสั ญ ญาเช่ า เปิ ดเผยข้อ มู ล อยู่ ใ นหมายเหตุ
36.2.5 ภายใต้หวั ข้อความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าที่มีอตั ราผันแปร

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,120,183
1,327,005
338,023
283,018
2,743,844
2,743,844

งบการเงินรวม
2564
2563
5,021,606
3,097,155
801,936
675,200
3,833,198
2,986,450

กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็ น
จํานวน 10 ล้านบาท และ 8 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั : 6 ล้านบาท และ 5 ล้านบาท) ซึ่ งรวมถึ ง
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า และค่าเช่าผันแปรที่ไม่
ขึ้นอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรา ทั้งนี้ กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตเกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งยังไม่เริ่ มมีผลได้เปิ ดเผยไว้
ในหมายเหตุ 34
19. ประมาณหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีโครงการผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานและ
ตามระเบียบการเกษียณอายุพนักงานบริ ษทั ซึ่ งจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่ไม่ได้จัดให้มี
กองทุน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานหลัง
ออกจากงาน มีดงั นี้

ยอดยกมาต้นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกําไรหรื อขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากการจ่ายชําระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- จากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
- จากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
23,007,311
29,150,909

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
18,774,356
27,219,542

2,743,621
78,948

922,280
304,122

992,745
48,232

(1,350,060)
274,874

429,636

-

-

-

(17,093,449)

-

(14,314,709)

-

(449,254)
(169,134)
(450,000)
8,097,679

(7,370,000)
23,007,311

(802,444)
24,484
4,722,664

(7,370,000)
18,774,356
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กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจํานวนประมาณ
0.4 ล้านบาท (2563: ไม่มี) (เฉพาะบริ ษทั : ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมาณ 19 - 25 ปี (2563: 16 - 25 ปี ) (เฉพาะบริ ษทั : 21 ปี (2563: 16 ปี ))
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
(ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน)
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้

งบการเงินรวม
2564
2563
1.30 - 2.57
1.40 - 1.87
0.00 - 27.00
0.00 - 29.00
5.00

5.00

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1.31
1.40
0.00 - 22.00
0.00 - 29.00
5.00

5.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน โดยพิจารณาจากการเปลี่ ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ในขณะที่ ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราเงินเดือน - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียน - เพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
อัตราการหมุนเวียน - ลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด - เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1

งบการเงินรวม
2564
2563
718,187
1,471,019
(632,122)
(1,305,588)
(642,134)
(1,211,885)
391,851
644,524
(619,736)
(1,147,590)
718,696
1,315,782

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
292,642
1,071,763
(267,546)
(968,043)
(260,501)
(899,603)
104,773
384,699
(259,301)
(853,678)
289,255
958,513

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริ งในโครงการผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้ เนื่องจากเป็ นการยากที่การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติต่างๆ จะเกิดขึ้นแยกต่างหากจากข้อสมมติอื่น
ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กนั
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20. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) พิจารณาอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 402,316 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน
1,240,302,463 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่จาํ นวน 1,239,900,147 บาท มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญจดทะเบี ยนที่ ยงั ไม่ได้จาํ หน่ ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรั บการใช้สิทธิ ของ
ใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื้ อ หุ ้ นสามัญ เพิ่ม ทุน ของบริ ษ ทั ที่ ออกให้แก่ ผูถ้ ื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษ ทั ตาม
สัดส่ วนการถือหุ ้นที่ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) จํานวน 804,632
หุน้
2) พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จํานวน 3,889,273,256 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 1,239,900,147 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํ นวน 5,129,173,403 บาท โดยการออกและ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่จาํ นวน 7,778,546,511 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท ดังต่อไปนี้
1. จัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จํา นวนไม่ เ กิ น 1,035,338,000 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท
โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขาย
หุน้ ละ 4.10 บาท
2. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 5,378,379,344 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่
ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ของบริ ษ ัท ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ที่ ผู ้ถื อ หุ้ น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Rights Offering)
ภายหลังการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจํากัด
(Private Placement) ข้างต้นเสร็ จสิ้ น ในอัตราการจัดสรรหุ ้น 1 หุ ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุนและกําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนในราคาหุน้ ละ 0.50 บาท
3. จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 165,385,167
หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ งคิดเป็ นจํานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชําระ
แล้วของบริ ษทั ณ วันที่คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิในวาระนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement)
4. จัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จํา นวนไม่ เ กิ น 1,199,444,000 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 0.50 บาท
เพื่อรองรั บการปรับสิ ทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ภายใต้โครงการ XPG-W4 ตามข้อกําหนดว่า
ด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
และได้มีมติ อนุ ม ัติการปรั บ ราคาการใช้สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้สิ ทธิ ข องใบสํา คัญแสดงสิ ทธิ ภายใต้
โครงการ XPG-W4 ตามข้อกําหนดสิ ทธิ เนื่ องจากการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ ที่ผถู ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
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ภายหลังเสร็ จสิ้ นการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ บุค คลในวงจํา กัด
(Private Placement) และจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผูถ้ ือหุ้นเดิม ของบริ ษ ทั ตามสัดส่ วนการถื อหุ้ นที่
ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) บริ ษทั ได้ดาํ เนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริ ษทั ต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และวันที่ 7 กันยายน 2564 ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจํานวน 5,129,173,403 บาท และ 1,240,302,463
บาท ตามลําดับ และมีทุนที่ออกและชําระแล้วจํานวน 4,451,717,832 บาท และ 826,868,463 บาท ตามลําดับ
21. เงินปันผลจ่ าย
เมื่ อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2564 มีมติ งดจ่ ายเงิ นปั นผลสําหรั บ ผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้นประจําปี 2563 มีมติงดจ่ายเงิ นปั นผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
22. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุ ป ระสงค์ในการบริ หารทุ นของกลุ่ม บริ ษ ทั คื อเพื่อดํา รงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดํา เนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น รวมถึง
เพื่อดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั ยังต้องดํารงเงิ นกองทุน และส่ วนของเจ้าของให้เป็ นไปตามเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ได้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็ นที่ปรึ กษาการลงทุน โดยบริ ษทั ต้องดํารงหลักประกันหรื อสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรื อทั้งสองอย่างรวมกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ.4/2561
เรื่ องการดํา รงเงิ นกองทุ นของผูป้ ระกอบธุ รกิ จการเป็ นที่ ป รึ ก ษาการลงทุนและที่ ป รึ ก ษาสั ญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท ไม่ ต้อ งดํา รงสิ น ทรั พ ย์ส ภาพคล่ อ งเนื่ อ งจากบริ ษ ัท ได้ด ํา เนิ น การคืน
ใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็
ตาม สําหรั บบริ ษทั ย่อย สามารถดํารงสิ นทรั พย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว (2563: กลุ่มบริ ษทั
สามารถดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องได้สูงกว่าเกณฑ์ดงั กล่าว)
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23. ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขายหุ ้น
สู งกว่ามูลค่าหุ ้นที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุ ้นส่ วนเกิ นนี้ ต้ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้น”)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี้จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
24. ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด 2535 มาตรา 116 บริ ษทั ต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ
5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักส่ วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสํารองนี้ จะมีมูลค่าไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายจะนําไปจ่ายเป็ นเงินปันผลไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนร้อยละ 2.14 และร้อยละ 8.87
ของทุนจดทะเบียน ตามลําดับ
25. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ
งบการเงินรวม
2564
2563
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล กองทุนรวม
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
อื่นๆ
รวม

1,777,032
65,849,237
67,626,269

885,464
28,779,297
315,407
29,980,168

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
-

315,407
315,407

26. รายได้ ดอกเบีย้

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากในสถาบันการเงิน
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
1,269,823
1,433,700
21,981,353
680,622
23,251,176
2,114,322

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
1,019,001
1,217,436
15,068,375
596,270
16,087,376
1,813,706
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27. กําไรจากเงินลงทุน

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุน
กําไรจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
17,772,332 (16,273,409)
33,262,645
31,220,562
51,034,977
14,947,153

28. ค่ าธรรมเนียมและบริการจ่ าย
งบการเงินรวม
2564
2563
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลและการจัดการกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั
อื่นๆ
รวม

1,150,790
418,907
3,864,259
1,316,713
6,750,669

1,074,900
188,665
22,779,297
182,131
24,224,993

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
17,772,332 (16,273,409)
36,665,088
31,072,215
54,437,420
14,798,806

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
8,099,438
8,099,438

58,953
58,953

29. ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ (โอนกลับ)
งบการเงินรวม
2564
2563
เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีราคาทุนตัด
จําหน่าย
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
รวม

(15,399,654)
(7,700,000)
8,238,763
(14,860,891)

(49,734,145)
(8,174,108)
(57,908,253)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(7,700,000)
(7,700,000)

(8,174,108)
(8,174,108)
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30. ค่ าใช้ จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าที่ปรึ กษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าใช้จ่ายตลาดหลักทรัพย์
ค่าเครื่ องเขียนและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ (โอนกลับ)
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
25,204,587
17,880,548
77,259,891
23,881,766
11,360,182
5,116,830
13,960,282
4,209,563
1,044,033
1,682,306
3,092,960
1,322,637
1,510,583
742,359
1,483,361
1,489,371
1,906,744
3,320,548
4,939,498
4,287,479
141,762,121
63,933,407

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
10,732,070
7,753,484
15,867,844
7,138,503
717,485
1,799,532
297,745
60,776
417,449
1,050,889
3,092,960
1,322,637
810,424
489,243
708,677
1,405,400
(48,169)
3,320,548
2,549,854
1,897,389
35,146,339
26,238,401

31. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุ ้นปรั บลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรั บปี ที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่ น) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ ออกอยู่ในระหว่างปี กับจํานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็ น
หุน้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุน้ สามัญเทียบเท่า
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานและกําไรต่อหุน้ ปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี้

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
XPG-W4
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
2564
2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

งบการเงินรวม
จํานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2564
2563
(ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น)

88

(17)

4,114

1,654

-

-

2,055

-

88

(17)

6,169

1,654

กําไรต่อหุ้น
2564
2563
(บาท)
(บาท)
0.02

(0.01)

0.01

(0.01)
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กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
2564
2563
(ล้านบาท) (ล้านบาท)

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
XPG-W4
กําไรต่อหุ้นปรับลด
กําไร (ขาดทุน) ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
สมมติว่ามีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2564
2563
(ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น)

37

(27)

4,114

1,654

-

-

2,055

-

37

(27)

6,169

1,654

กําไรต่อหุ้น
2564
2563
(บาท)
(บาท)
0.01

(0.02)

0.01

(0.02)

32. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั ที่สมัครเป็ นสมาชิกของกองทุน
โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึ่ ง และกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบให้อีกส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพของกลุ่มบริ ษทั บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชี พเป็ น
จํานวนเงิน 2 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั : 1 ล้านบาท และ 2 ล้านบาท ตามลําดับ)
33. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จํากัด
บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 1 จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 2 จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ 3 จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
บริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั แอ๊บเซอลูทโยคะ จํากัด
บริ ษทั คริ สตัล ซิลด์ โปรเฟสชัน่ นอล คาร์ โค้ทติ้ง จํากัด
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)

ความสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน
บริ ษทั ที่มีกรรมการร่ วมกัน
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ยอดคงค้าง
บริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริ หาร
โดยบริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้อื่น
ค่าบริ หารจัดการกองทุนส่วนบุคคลค้างจ่าย
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จํากัด
เงินให้กยู้ ืม
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จํากัด
เงินกูย้ ืมอื่น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จํากัด
เงินให้กยู้ ืม
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิง้ จํากัด
เงินให้กยู้ ืม
ดอกเบี้ยค้างรับ
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
เงินฝากเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

6,876,147,260
-

10,971,744
-

6,876,147,260
3,555
1,978,636

10,971,744
2,916
9,767

-

-

75,000,000
667,808

-

-

-

-

290,000,000
500,548

-

-

5,000,000
16,438

-

-

-

50,000,000
773,973

-

6,565,965
175,236

35,766,475
9,004
787,204
222,172

6,565,965
109,776

35,766,475
787,204
154,113

75,000,000
501,945
15,176

9,157

-

-
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ในระหว่างปี บริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2564
2563
บริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืม
รายได้ค่าบริ การจัดการ
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล
ค่าบริ การจัดการ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง
เอ เอ็ม ซี จํากัด
รายได้ค่าบริ การจัดการ
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืม
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จํากัด
รายได้ค่าบริ การจัดการ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ ืมอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จํากัด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืม
บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จํากัด
ดอกเบี้ยรับเงินให้กยู้ ืม
บริษัทร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด
เงินปันผลรับ
รายได้ค่าเช่า
108,045
ค่าบริ การบทวิเคราะห์
ค่าบริ การจัดการและ
ค่าธรรมเนียมอื่น
5,485,448
ค่าใช้จ่ายอื่น
927,415
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยจ่าย
501,945
ค่าเช่าจ่าย
2,232,750
ค่าใช้จ่ายอื่น
191,654

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

นโยบายการกําหนดราคา

-

5,160,000
877,500
47,836

596,270
5,160,000
877,500
836,666

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง

-

6,952,725
60,000

50,100
-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

420,000
2,625,342

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

5,640,000
5,142,603
6,250

5,640,000
9,689,888
-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง

-

1,547,397

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

-

773,973

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

75,632
2,250,000

61,824,768
-

2,250,000

ตามที่ประกาศจ่าย
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

1,445,718
683,791

5,352,655
506,826

896,718
502,237

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง

236,333
33,111

-

-

ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริ ง
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33.1 เงินให้ ก้ ูยืมแก่ กจิ การที่เกี่ยวข้ องกัน
ในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระหว่างกัน
ซึ่งเป็ นเงินให้กยู้ มื แบบไม่มีหลักประกัน รายละเอียดดังนี้

1 มกราคม 2564
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จํากัด
บริ ษทั พีเค แลนด์ โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จํากัด
รวม
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาว
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง อัลไลแอนซ์ จํากัด
รวม

รวม

31 ธันวาคม 2564

-

130,000,000
50,000,000
49,000,000
229,000,000

(55,000,000)
(44,000,000)
(99,000,000)

75,000,000
50,000,000
5,000,000
130,000,000

-

350,000,000
350,000,000

(350,000,000)
(350,000,000)

-

1 มกราคม 2563
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้น
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
เอ็กซ์สปริ ง จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

(หน่วย: บาท)

19,000,000
19,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

-

(19,000,000)
(19,000,000)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2563

-
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33.2 เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีรายการเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระหว่างกัน
ดังต่อไปนี้

1 มกราคม 2564
เงินกู้ยืมระยะยาว
บริ ษทั แสนสิ ริ จํากัด (มหาชน)

-

1 มกราคม 2564
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จํากัด

290,000,000

1 มกราคม 2563
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จํากัด

350,000,000

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
75,000,000

31 ธันวาคม 2564
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
-

(290,000,000)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
290,000,000

(350,000,000)

75,000,000
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2563
290,000,000

33.3 ค่ าตอบแทนที่จ่ายให้ กรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ ดังนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
29,058,704
35,083,251
5,271,539
2,613,977
34,330,243
37,697,228

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
16,847,133
18,202,867
669,750
1,285,321
17,516,883
19,488,188
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33.4 สั ญญาที่สําคัญกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
33.4.1 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จํากัด เพื่อให้บริ ษทั ดังกล่าวให้บริ การงานด้าน
บริ หารทรัพยากรบุคคล งานด้านเทคโนโลยี งานด้านปฏิบตั ิการและงานด้านกฎหมายทัว่ ไป สัญญา
มีผลตั้งแต่วนั ที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยบริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 48,000 บาท ซึ่ งต่อมาบริ ษทั
ทําสัญญาเปลี่ยนแปลงขอบเขตการใช้บริ การ โดยสัญญาที่เปลี่ยนแปลงมีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน
2563 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 68,000 บาท
และเมื่ อ วัน ที่ 1 มี น าคม 2564 บริ ษ ัท ได้ท ํา สั ญ ญาเปลี่ ย นแปลงขอบเขตการใช้บ ริ ก ารเป็ นงาน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และงานด้า นกฎหมายทั่ว ไป สั ญ ญามี อ ายุ 1 ปี โดยมี ผ ลตั้ง แต่ ว ัน ที่
1 มี นาคม 2564 ถึ งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีก คราวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่ สั ญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ได้แ จ้ง การบอกเลิ ก สั ญ ญาให้คู่ สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ทราบล่ ว งหน้า เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน โดยบริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 50,000 บาท
33.4.2 บริ ษทั ทําสัญญาฝากและดูแลทรัพย์สินคงค้างของลูกค้ากับบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้ จํากัด
โดยสัญญามีอายุ 2 ปี มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 2 ปี
เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิ กสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน โดยบริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท
33.4.3 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยเพื่อให้บริ การงานด้านกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน งานด้านบริ หารความเสี่ ยง
และงานด้านบัญชี โดยบริ ษทั จะได้รับค่าบริ การเดือนละ 430,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่
1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่
คู่ สั ญ ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง ได้แ จ้ง การบอกเลิ ก สั ญ ญาให้คู่ สัญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ทราบล่ ว งหน้า เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
33.4.4 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเพื่อให้เช่าช่วงพื้นที่สาํ นักงาน ระยะเวลาการเช่านับตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยบริ ษทั จะได้รับค่าเช่าเดือนละ 73,125 บาท
33.4.5 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
เพื่อให้บริ การงานด้านกํากับดูแลและตรวจสอบภายใน งานด้านบริ หารความเสี่ ยง งานด้านบัญชี
และงานด้านธุ รการบริ ษทั โดยบริ ษทั จะได้รับค่าบริ การเดื อนละ 470,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มกราคม 2563 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ
1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 120 วัน
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33.4.6 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จํากัด
ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยจะเป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญามีอายุ 2 ปี
และให้ มี ผ ลบัง คับ ใช้ต่ อ ไปอี ก คราวละ 1 ปี เว้น แต่ บ ริ ษ ัท ได้แ จ้ง การบอกเลิ ก สั ญ ญาให้ ท ราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร บริ ษทั ต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาในอัตรา
ร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
และเมื่ อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 บริ ษ ทั ได้ท าํ สั ญญาเพิ่ม เติ ม โดยให้บ ริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์จัด การ
กองทุน เอ็กซ์สปริ ง จํากัด เป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนส่ วนบุคคลที่บริ ษทั ลงทุน สัญญามีอายุ 1 ปี และให้
มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่บริ ษทั ได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้ทราบล่วงหน้าเป็ น
ลายลัก ษณ์ อัก ษร บริ ษ ัท ต้อ งจ่ า ยค่ า ตอบแทนในอัต ราที่ ต กลงกัน ตามสั ญ ญาในอัต ราร้ อ ยละ
0.15 - 1.25 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของกองทุน
33.4.7 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริ ษทั ทําสัญญากับบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอ็กซ์สปริ ง เอ เอ็ม ซี จํากัด
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยเพื่อให้บริ การงานด้านทรั พยากรบุคคล งานด้านปฏิ บตั ิ การ งานด้านกฎหมาย
งานด้านการกับดู แลการปฏิบตั ิ การและบริ หารความเสี่ ยง และงานด้านธุ รการบริ ษทั โดยบริ ษทั
จะได้รับค่าบริ การเดือนละ 70,000 บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนายน 2565 และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งได้แจ้ง
การบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
33.4.8 เมื่ อวันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั ทําสัญญาเงิ นกู้ด้อยสิ ทธิ กับบริ ษทั หลักทรั พย์ กรุ งไทย ซี มิโก้
จํากัด วงเงิ นจํานวน 500 ล้านบาท สัญญามีอายุ 1 ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอี กคราวละ 1 ปี
เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิ กสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้า
เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 60 วันก่อนวันครบกําหนด
33.4.9 บริ ษทั ฯ ทําสัญญากับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็กซ์สปริ ง จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย เพื่อให้
บริ ษทั ดังกล่าวให้บริ การงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000
บาท สัญญามีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และให้มีผลบังคับใช้
ต่อไปอีกคราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งได้แจ้งการบอกเลิกสัญญาให้คู่สัญญาอีกฝ่ าย
หนึ่งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
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34. ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าระยะยาวสําหรั บ อุปกรณ์
สํานักงานและค่าบริ การอื่น ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคตดังต่อไปนี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
1,693
3,680
1,280
1,763
2,973
5,443

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
263
2,744
263
263
3,007

35. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของบริ การ
กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 5 ส่วนงาน ดังนี้
•

ธุรกิจหลักทรัพย์

•

ธุรกิจหลักทรัพย์จดั การกองทุน

•

ธุรกิจสิ นทรัพย์ดิจิทลั

•

ธุรกิจบริ หารสิ นทรัพย์

•

ธุรกิจการลงทุนและอื่น ๆ

ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ การจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ง าน บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
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ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานทางธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

2564

รายได้จากภายนอก
รายได้ท้งั สิ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและ
บริ หาร
ภาษีเงินได้ - รายได้

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
204,286
204,286

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
1,777
1,777

ธุรกิจ
สิ นทรัพย์
ดิจิทลั
65,849
65,849

ธุรกิจ
บริ หาร
สิ นทรัพย์
4,670
4,670

204,286

(46,799)

(76,203)

(7,329)

ธุรกิจการ
ลงทุน
และอื่น ๆ งบการเงินรวม
75,182
351,764
75,182
351,764
75,182

149,137
1,626
(67,543)
4,897
88,117

กําไรสุทธิ

(หน่วย: พันบาท)

2563

รายได้จากภายนอก
รายได้ท้งั สิ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสุทธิ

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
81,727
81,727

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
885
885

81,727

(41,747)

ธุรกิจสิ นทรัพย์ ธุรกิจการลงทุน
ดิจิทลั
และอื่น ๆ
28,779
17,610
28,779
17,610
(64,752)

17,610

งบการเงินรวม
129,001
129,001
(7,162)
12,097
(16,654)
(4,898)
(16,617)

สิ นทรัพย์ของส่ วนงานของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
1,528,027

2563

1,387,198

ธุรกิจ
หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
191,753
77,773

(หน่วย: พันบาท)
ธุรกิจสิ นทรัพย์
ดิจิทลั
372,212
114,022

ธุรกิจบริ หาร
สิ นทรัพย์
158,490
22,173

ธุรกิจการ
ลงทุนและอื่นๆ
7,815,322

สิ นทรัพย์ที่
ไม่ได้ปันส่ วน
850,337

งบการเงินรวม
10,916,141

1,014,992

340,517

2,956,675
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36. การบริหารความเสี่ ยง
36.1 การดํารงเงินกองทุนสภาพคล่ อง
บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ไม่ตอ้ งดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ และส่ วนของเจ้าของรวมทั้งการ
ดํา รงสิ นทรั พ ย์ส ภาพคล่ องตามเกณฑ์ข องคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ที่ กธ.
35/2560 เรื่ อง การดํารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เนื่ องจากบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการคืนใบอนุ ญาตประกอบ
ธุ รกิ จหลักทรัพย์แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยมี ผลตั้งแต่วนั ที่
8 ธันวาคม 2563 เป็ นต้นไป
บริ ษทั ย่อย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ที่ กน. 20/2552 เรื่ อง “การดํารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั จัดการ” กําหนดให้บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วน
บุคคล ซึ่ งจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและบริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคล ซึ่ งไม่ได้จดั การกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ ดํารงส่ วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่า 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามลําดับ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน. 42/2552 เรื่ อง “การทําประกันภัยความรับผิด
ของบริ ษทั จัดการและข้อกําหนดสําหรับบริ ษทั จัดการในการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน” กําหนดให้
บริ ษทั จัดการกองทุนรวม บริ ษทั จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งจัดการกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พ และบริ ษทั
จัดการกองทุนส่ วนบุคคลซึ่ งไม่ได้จดั การกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีระดับเตือนภัยอยู่ที่ 30 ล้านบาท 30 ล้าน
บาท และ 15 ล้านบาท ตามลําดับ ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนในระดับเตือนภัยได้ตามที่
กําหนด บริ ษทั จะต้องรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งแผน
ปรับปรุ งเพื่อให้มีส่วนของเจ้าของไม่ต่าํ กว่าระดับเตือนภัยดังกล่าว
เมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม 2561 คณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้อ อกประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 3/2561 เรื่ องการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่ วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้า
หลักทรัพย์ และการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงิ นทุนสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า ซึ่ งมี ผลใช้บงั คับในวันที่ 1 เมษายน 2561 ประกาศดังกล่าวกําหนดให้ บริ ษทั ย่อยจะต้องดํา รง
เงินกองทุนสามส่ วนคือ
1. ส่ วนของเงินกองทุนขั้นต้น ต้องดํารงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่ต่าํ กว่า 20 ล้านบาท
2. ส่ วนของเงิ นกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรั บความต่อเนื่ องของธุ รกิ จ ต้องดํารงเงิ นกองทุนสภาพคล่อง
ไม่ต่าํ กว่ามูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี
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3. ส่ วนของเงินกองทุนส่ วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดจากการปฏิบตั ิงาน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.01
ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ หรื อสามารถใช้มูลค่าจากวงเงินคุม้ ครองตามกรมธรรม์
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ัท ย่ อ ยสามารถดํา รงเงิ น กองทุ น ข้า งต้น เป็ นไปตามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
36.2 ความเสี่ ยงที่สําคัญของเครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการซื้ อขายเครื่ องมือทางการเงินประเภทตราสารทาง
การเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการเก็งกําไรหรื อเพื่อการค้า
36.2.1 ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยคือ ความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมื อทางการเงิ นจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ งมีผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานและกระแส
เงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝาก
ธนาคาร เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่
มี อตั ราดอกเบี้ ยที่ ป รั บ ขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื ออัตราดอกเบี้ย คงที่ซ่ ึ งใกล้เคีย งกับ อัตราตลาด
ปัจจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สิ นทรั พ ย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่ สํา คัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
น้อยกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

อัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว

ไม่มี
ดอกเบี้ย

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภาพ

รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อัตรา
ลอยตัว
อัตราคงที่
0.10 - 1.00
10.00 - 15.00
12.00
0.00 - 31.84
6.75

163
93
20

252

778
-

348
6,713
432

27
130
-

1,126
163
27
6,806
130
704

6

75
11

-

-

-

75
17

-

1.24
3.50 - 5.00
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
น้อยกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

อัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว

ไม่มี
ดอกเบี้ย

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภาพ

รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อัตรา
ลอยตัว
อัตราคงที่

593
-

-

231
-

59
76
169

34
-

290
34
669
169

0.10 - 1.10
-

4.00 - 12.00
-

167
5

12

-

-

-

167
17

-

3.40 - 3.75
3.50 - 5.00
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราดอกเบี้ยคงที่
น้อยกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

อัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว

ไม่มี
ดอกเบี้ย

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภาพ

รวม

84
93
20

252

359
-

324
6,713
432

27
-

683
84
27
6,806
704

3

7

-

-

-

10

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อัตรา
ลอยตัว
อัตราคงที่
0.10 - 1.00
-

15.00
12.00
6.75

-

3.50 - 5.00
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่
น้อยกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

อัตรา
ดอกเบี้ย
ลอยตัว

ไม่มี
ดอกเบี้ย

ลูกหนี้
ด้อย
คุณภาพ

รวม

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
อัตรา
ลอยตัว
อัตราคงที่

590
-

-

147
-

49
56
169

34
-

196
34
646
169

0.10 - 1.10
-

6.75 - 12.00
-

457
2

7

-

-

-

457
9

-

3.40 - 3.75
3.50 - 5.00
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36.2.2 ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ย งด้านเครดิ ต คื อ ความเสี่ ย งที่ กลุ่ มบริ ษทั ได้รับ ความเสี ยหายอันสื บเนื่ องมาจากการที่
คู่สัญญาของกลุ่มบริ ษทั จะไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่ องมือทางการเงินได้
สิ นทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้มีความเสี่ ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวมากและมูลค่าสู งสุ ด
ของความเสี่ ยงคือมูลค่าตามบัญชีของเครื่ องมือทางการเงินหักด้วยสํารองเผื่อขาดทุนตามที่แสดงไว้
ในงบแสดงฐานะการเงิน
36.2.3 ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ ยงที่มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั อาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งเกิดจากสิ นทรัพย์ที่
เป็ นเงินตราต่างประเทศในส่ วนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินสําคัญที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั มิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิ นเพื่อป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐ
ลาว

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564
2563
2564
2563
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
465
5
33.2469
29.7749
10
10
0.002972
0.003215

36.2.4 ความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาดที่เกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ซ่ ึงอาจจะมีผล
ทําให้มูลค่าเงินลงทุนของบริ ษทั ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริ ษทั ได้มีการจัดการ
ความเสี่ ยงด้านสภาวะตลาดให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยกําหนดให้มีหน่วยงานในการติ ดตาม
และควบคุมความเสี่ ยงให้เป็ นไปตามที่นโยบายของบริ ษทั กําหนดไว้
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36.2.5 ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ที่อาจมีผลทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันได้เมื่อ
ครบกําหนด กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการดํารงสภาพคล่องเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีฐานะสภาพคล่องที่
เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบนั และอนาคต
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่ องมือทางการเงินนับจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2564
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุทธิ
ลูกหนี้
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
ไม่มีกาํ หนด ด้อยคุณภาพ

รวม

1,126
-

163
93
20

252

6,713
432

27
130
-

1,126
163
27
6,806
130
704

-

6

11

75
-

-

75
17
(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2563
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุทธิ
ลูกหนี้
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
ไม่มีกาํ หนด ด้อยคุณภาพ

รวม

290
-

593
-

-

76
169

34
-

290
34
669
169

-

167
5

12

-

-

167
17

56

(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุทธิ
ลูกหนี้
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
ไม่มีกาํ หนด ด้อยคุณภาพ

รวม

683
-

84
93
20

252

6,713
432

27
-

683
84
27
6,806
704

-

3

7

-

-

10
(หน่วย: ล้านบาท)

เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทางการเงินสุทธิ
ลูกหนี้
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
ไม่มีกาํ หนด ด้อยคุณภาพ

รวม

196
-

590
-

-

56
169

34
-

196
34
646
169

-

457
2

7

-

-

457
9

57

36.2.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่
ประมาณขึ้นที่ เปิ ดเผยในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ นนี้ จึงไม่ จาํ เป็ นต้องบ่ง ชี้ ถึงจํา นวนเงิ นซึ่ ง
เกิ ดขึ้นจริ งในตลาดแลกเปลี่ ย นในปั จจุ บ ัน การใช้ขอ้ สมมติ ฐานทางการตลาดและ/หรื อวิ ธี ก าร
ประมาณที่แตกต่างกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรื อวัดมูลค่าตามราคาทุนตัดจําหน่ายแต่ตอ้ งเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลําดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ตัว๋ แลกเงิน
หุ้นกูภ้ าคเอกชน
อื่น ๆ
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
อื่น ๆ
สินทรัพย์ ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หนีส้ ินทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
2564
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

14
6,699
41
1
93
20
252

14
-

6,699
20
252

41
1
93
-

14
6,699
41
1
93
20
252

11
9
303
68

11
9
-

303
68

-

11
9
303
68

1,126
163
27
122

1,126
-

163
27
122

1,126
163
27
122

75
17

-

75
-

75
17

-

17

รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าตาม
บัญชี
สินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตัว๋ แลกเงิน
หุ้นกูภ้ าคเอกชน
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
สินทรัพย์ ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หนีส้ ินทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

ระดับ 1

งบการเงินรวม
2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

39
36
46
590
3

39
-

36
46
590
3

-

39
36
46
590
3

114
9

114
9

-

-

114
9

291
32
34

291
-

-

32
34

291
32
34

167
17

-

167
-

167
17

17
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(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ตัว๋ แลกเงิน
หุ้นกูภ้ าคเอกชน
อื่น ๆ
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
อื่น ๆ
สินทรัพย์ ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หนีส้ ินทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

14
6,699
41
1
93
20
252

14
-

6,699
20
252

41
1
93
-

14
6,699
41
1
93
20
252

11
9
303
68

11
9
-

303
68

-

11
9
303
68

683
84
27

683
-

-

84
27

683
84
27

10

-

10

-

10
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(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
หน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตัว๋ แลกเงิน
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดต่างประเทศ
สินทรัพย์ ทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
หนีส้ ินทางการเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

39
17
46
590

39
-

17
46
590

-

39
17
46
590

114
9

114
9

-

-

114
9

196
34

196
-

457
9

-

9

34
457
-

196
34
457
9

ในระหว่างปี ปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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บริ ษทั ฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
สิ นทรัพย์ทางการเงิน/ หนี้สินทางการเงิน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศ
หน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ
ตัว๋ แลกเงิน
หุ้นกูภ้ าคเอกชน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

เงินกูย้ ืมอื่น
อื่นๆ

เทคนิคการประเมินมูลค่า และข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
ราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลา
รายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงาน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ (Net asset value) ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของ
รอบระยะเวลารายงานและราคาทุน
ราคาปิ ด ณ สิ้นวันทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงานของ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศปรับปรุ งด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
และราคาทุน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เนื่องจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรื อจาก
การจําหน่ายหลักประกันและคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งปรับ
ด้วยความเสี่ ยงด้านเครดิตของลูกหนี้
ประมาณการกระแสเงินสดคิดลดโดยกระแสเงินสดในอนาคต
ประมาณจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ราคาปิ ด ณ วันสิ้นทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน

37. การโอนธุรกิจ
เมื่ อวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 บริ ษทั ได้โอนธุ รกิ จและลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์ประเภทบัญชี มาร์ จ้ินให้แก่
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ กรุ งไทย ซี มิ โ ก้ จํ า กั ด ซึ่ งเป็ นบริ ษั ท ร่ วมของบริ ษั ท ตามแผนร่ วมลงทุ น กั บ
ธนาคารกรุ ง ไทย จํา กัด (มหาชน) ในการพัฒนาธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์ร่วมกัน โดยบริ ษ ทั ได้รับ ค่ า ตอบแทน
สําหรับการโอนธุ รกิจรวมเป็ นจํานวนเงิน 500 ล้านบาท เมื่อสิ้ นสุ ดปี 2554 บริ ษทั รับรู ้ค่าตอบแทนสําหรับ
การโอนธุรกิจครบทั้ง 500 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ร่ วมสามารถทํากําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย (“EBITDA”) รวม 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552 - 2554 ได้ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
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บริ ษ ัท รั บ รู ้ ก ํา ไรจากการโอนธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ บ ริ ษ ัท ร่ ว มในงบการเงิ น รวมตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ของ
บุคคลภายนอกในบริ ษทั ร่ วม โดยส่ วนที่เหลือแสดงเป็ น “กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้”
ทั้งนี้ บริ ษทั จะรั บรู ้ “กําไรจากการโอนธุ รกิ จให้แก่บ ริ ษทั ร่ วมรอรั บ รู ้ ” ดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อบริ ษ ทั มี
สัดส่ วนเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมลดลง และเมื่อบริ ษทั ร่ วมคํานวณค่าเสื่ อมราคาหรื อมีการขายสิ นทรัพย์ที่รับ
โอนจากบริ ษทั ออกไปให้กบั บุคคลภายนอก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้คงเหลือเป็ นจํานวนเงิน
148 ล้านบาท
38. คดีฟ้องร้ อง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 บุคคลภายนอกฟ้ องร้องคดี ต่อบริ ษทั เป็ นจําเลยร่ วมกับบริ ษทั ร่ วมแห่ งหนึ่ งใน
มูลละเมิดจากการให้บริ การทางการเงินประเภทหนึ่ง
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 บุคคลภายนอกจํานวนเจ็ดรายฟ้ องร้องคดีต่อบริ ษทั เป็ นจําเลยร่ วมกับบริ ษทั
ร่ วมแห่ งหนึ่ งและบุคคลภายนอกรายหนึ่ งในมูลละเมิดจากการให้บริ การทางการเงินประเภทเดียวกันกับคดี
ข้างต้น
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 บุคคลภายนอกจํานวนเจ็ดรายข้างต้นได้ฟ้องร้องบริ ษทั และบริ ษทั ร่ วมข้างต้นเป็ น
จํา เลยร่ วมกับ บุ ค คลอื่ นๆ รวมทั้ง สิ้ น 30 รายในความผิ ดทางอาญา ซึ่ ง ขณะนี้ อยู่ใ นขั้นตอนการไต่ สวน
มูลฟ้อง
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ศาลชั้นต้นมีคาํ พิพากษายกคําฟ้ องของโจทก์ในคดีแรก ทั้งนี้ โจทก์สามารถยื่น
อุทธรณ์คาํ พิพากษาศาลชั้นต้นได้ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
ทั้งนี้ ฝ่ ายบริ หารและทนายความของบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั มีหลักฐานที่จะหักล้างข้อกล่าวหาได้
ทั้งสองคดี
39. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
39.1 บริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วจากเดิม 4,451,717,832 บาท เป็ น 4,568,210,773
บาท ซึ่ งเป็ นผลมาจากการใช้สิทธิซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญ (XPGW4) เมื่ อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 จํา นวน 232,985,882 หุ้น มูล ค่า ที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ ง บริ ษ ทั ได้
ดํา เนิ นการจดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ นชํา ระแล้ว ต่ อกรมพัฒ นาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565
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39.2 เมื่ อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ประชุ มคณะกรรมการได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้เสนอต่อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา ดังนี้
1)

อนุ ม ัติก ารลดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั จํา นวน 560,962,630 บาท จากทุ นจดทะเบี ยนเดิ มจํานวน
5,129,173,403 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 4,568,210,773 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้จาํ หน่ายจํานวน 1,121,925,259 หุน้

2)

อนุ มตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั จํานวน 805,326,591 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิ มจํานวน
4,568,210,773 เป็ น 5,373,537,364 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจํานวน 1,610,653,182 หุ ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั (โครงการ XPG-W4)

40. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
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