
 

 

 

 

 

 

 

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562  

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

   











บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6, 32 1,074,089,641 1,405,543,171 857,129,100 1,349,575,636

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 7 343,516,351 163,844,832        343,516,351 163,844,832        

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์ 8 3,189,469,520 5,259,767,510     3,189,469,520 5,259,767,510     

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 9, 32 50,695,004 90,170,964          50,695,004 90,170,964          

เงินลงทุน 10 1,836,992,376 2,533,387,442 1,832,498,874 2,519,888,828

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -                      -                      103,750,000 103,750,000        

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 12 63,636,435 66,903,321          46,875,941 47,546,184          

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 415,522,654 331,168,553        229,991,696 205,139,749        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28 52,740,245 9,858,109            37,746,863 -                      

สินทรัพย์อื�น 14, 32 675,160,847 390,328,249        649,160,163 268,370,549        

รวมสินทรัพย์ 7,701,823,073 10,250,972,151 7,340,833,512 10,008,054,252

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

งบการเงินรวม

 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี�สิน

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 15 797,308,086 530,501,722 797,308,086 530,501,722

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์ 16 1,073,573,739 3,476,074,405 1,073,573,739 3,476,074,405

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ 9, 32 151,792,480 689,893,694 151,792,480 689,893,694

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 81,018,394 -                      81,018,394 -                      

ตราสารหนี�ที�ออก 17 1,596,447,044 2,141,364,970 1,596,447,044 2,141,364,970

ประมาณการหนี�สิน 18 86,171,457 110,890,294 79,929,131 103,555,372

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 28 -                      21,614,074          -                      21,614,074          

หนี�สินอื�น 19, 32 878,133,784 418,068,421 555,788,864 199,225,832

รวมหนี�สิน 4,664,444,984 7,388,407,580 4,335,857,738 7,162,230,069

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

(หุ้นสามัญจํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น) 2,400,000,000 2,400,000,000 2,400,000,000 2,400,000,000

ทุนที�ออกชําระแล้ว

(หุ้นสามัญจํานวน 240,000,000 หุ้น มูลค่า 8.75 บาทต่อหุ้น) 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย  20 240,000,000 240,000,000 240,000,000 240,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร 694,897,968 520,256,004 662,495,653 503,515,616

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 10.3 2,480,121 2,308,567 2,480,121 2,308,567

รวมส่วนของเจ้าของ 3,037,378,089 2,862,564,571 3,004,975,774 2,845,824,183

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 7,701,823,073 10,250,972,151 7,340,833,512 10,008,054,252

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

31 ธันวาคม  31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายได้ค่านายหน้า 21, 32 1,015,014,374      1,177,291,626 1,015,014,374      1,177,291,626      

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 22, 32 267,937,425 168,576,753 149,187,424         83,298,975           

รายได้ดอกเบี�ยเงินให้กู้ยืมเพื�อซื�อหลักทรัพย์ 63,841,104 65,910,540 63,841,104           65,910,540           

กําไรและผลตอบแทนจากเครื�องมือทางการเงิน 23, 32 255,476,562         467,381,000 255,146,201         467,282,604         

รายได้อื�น 24, 32 358,008,747 299,048,616 159,661,212         35,673,544           

รวมรายได้ 1,960,278,212 2,178,208,535 1,642,850,315      1,829,457,289      

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 25, 26 863,713,279 866,625,126 691,192,043         742,036,792         

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 32 150,127,542 146,637,630 150,127,542         146,637,630         

ต้นทุนทางการเงิน 32 104,870,230 153,211,183 104,870,230         153,211,183         

ค่าใช้จ่ายอื�น 27, 32 458,410,258 501,839,451 325,389,017         282,717,149         

รวมค่าใช้จ่าย 1,577,121,309      1,668,313,390      1,271,578,832      1,324,602,754      

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 383,156,903 509,895,145 371,271,483         504,854,535         

ภาษีเงินได้ 28 (71,429,213) (93,028,198) (69,576,578)         (92,995,699)         

กําไรสําหรับปี 311,727,690         416,866,947         301,694,905         411,858,836         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไร

หรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนักงานที�กําหนดไว้ 18 59,642,842 (11,339,620) 52,606,414           (11,339,620)         

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 28 (11,928,568) 2,267,924 (10,521,282) 2,267,924

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 47,714,274           (9,071,696)           42,085,132           (9,071,696)           

(บาท)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 214,443 179,819 214,443 179,819

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับรายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 28 (42,889) (35,964) (42,889) (35,964)

รวมรายการที�อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 171,554                143,855                171,554                143,855                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นรวม - สุทธิจากภาษี 47,885,828           (8,927,841)           42,256,686           (8,927,841)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 359,613,518 407,939,106 343,951,591 402,930,995

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 29 1.30 1.74 1.26 1.72 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

องค์ประกอบอื�น

ของส่วนของเจ้าของ

ทุนที�ออกและ กําไรจากการวัด

หมายเหตุ ชําระแล้ว จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร มูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย รวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 2,100,000,000            240,000,000                124,460,753                2,164,712                    2,466,625,465            

การเปลี�ยนแปลงระหว่างปี

เงินปันผลจ่าย 30 -                               -                               (12,000,000)                -                               (12,000,000)                

กําไรสําหรับปี -                               -                               416,866,947                -                               416,866,947                

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นรวม -                               -                               (9,071,696)                  143,855                       (8,927,841)                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 2,100,000,000            240,000,000                520,256,004                2,308,567                    2,862,564,571            

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 2,100,000,000            240,000,000                520,256,004                2,308,567                    2,862,564,571            

การเปลี�ยนแปลงระหว่างปี

เงินปันผลจ่าย 30 -                               -                               (184,800,000)              -                               (184,800,000)              

กําไรสําหรับปี -                               -                               311,727,690                -                               311,727,690                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นรวม -                               -                               47,714,274                  171,554                       47,885,828                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 2,100,000,000            240,000,000                694,897,968                2,480,121                    3,037,378,089            

งบการเงินรวม

กําไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

องค์ประกอบอื�น

ของส่วนของเจ้าของ

ทุนที�ออกและ กําไรจากการวัด

หมายเหตุ ชําระแล้ว จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร มูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย รวม

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2561 2,100,000,000              240,000,000                 112,728,476                 2,164,712                     2,454,893,188              

การเปลี�ยนแปลงระหว่างปี

เงินปันผลจ่าย 30 -                               -                               (12,000,000)                 -                               (12,000,000)                 

กําไรสําหรับปี -                               -                               411,858,836                 -                               411,858,836                 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นรวม -                               -                               (9,071,696)                   143,855                        (8,927,841)                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 2,100,000,000              240,000,000                 503,515,616                 2,308,567                     2,845,824,183              

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562 2,100,000,000              240,000,000                 503,515,616                 2,308,567                     2,845,824,183              

การเปลี�ยนแปลงระหว่างปี

เงินปันผลจ่าย 30 -                               -                               (184,800,000)                -                               (184,800,000)                

กําไรสําหรับปี -                               -                               301,694,905                 -                               301,694,905                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นรวม -                               -                               42,085,132                   171,554                        42,256,686                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 2,100,000,000              240,000,000                 662,495,653                 2,480,121                     3,004,975,774              

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 383,156,903        509,895,145        371,271,483        504,854,535        

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคา 12 24,131,142          23,255,135          15,289,772          12,648,187          

ค่าตัดจําหน่าย 13 49,309,436          27,887,853          14,082,722          11,656,957          

ประมาณการหนี�สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 18 36,630,595          11,506,930          30,686,763          7,962,501            

ขาดทุนจากการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน 318,610,041        235,752,659        318,610,041        235,752,659        

กําไรจากตราสารอนุพันธ์ 23 (204,520,848)      (1,093,443,740)   (204,520,848)      (1,093,443,740)   

ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่าย

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 154,566               2,809,474            141,910               7,743                   

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 45,591                 -                      45,591                 -                      

ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 2,004,356            365,060               2,004,356            365,060               

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 10.1 9,005,113            -                      -                      -                      

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 3,269,881            9,080,292            -                      -                      

ต้นทุนทางการเงิน 104,870,230        153,211,183        104,870,230        153,211,183        

รายได้ดอกเบี�ยและเงินปันผล (137,976,410)      (361,994,522)      (137,646,049)      (361,896,125)      

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์ 

และหนี�สินดําเนินงาน 588,690,596        (481,674,531)      514,835,971        (528,881,040)      

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ (179,671,519)      403,713,169        (179,671,519)      403,713,169        

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์ 2,070,600,340     (764,270,726)      2,070,600,340     (764,270,726)      

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 39,475,960          (48,179,927)        39,475,960          (48,179,927)        

เงินลงทุนเพื�อค้า (121,713,242)      4,848,893,100     (121,713,242)      4,848,893,100     

สินทรัพย์อื�น (274,158,156)      2,748,963,237     (377,324,501)      2,701,875,108     

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

เจ้าหนี�สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 266,806,364        39,230,750          266,806,364        39,230,750          

เจ้าหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์ (2,403,199,092)   (261,425,925)      (2,403,199,092)   (261,425,925)      

หนี�สินตราสารอนุพันธ์ (538,101,214)      (2,695,313,252)   (538,101,214)      (2,695,313,252)   

ตราสารหนี�ที�ออก 1,193,602,922     (2,113,655,208)   1,193,602,922     (2,113,655,208)   

ประมาณการหนี�สิน (1,706,590)          (11,395,282)        (1,706,590)          (11,395,282)        

หนี�สินอื�น 487,061,452        (9,392,851)          365,997,947        (102,121,322)      

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 1,127,687,821     1,655,492,554     829,603,346        1,468,469,445     

ดอกเบี�ยจ่าย (109,823,049)      (138,701,858)      (109,823,049)      (138,701,858)      

ภาษีเงินได้จ่ายออก (75,408,748)        (155,481,978)      (59,512,944)        (139,781,274)      

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 942,456,024 1,361,308,718 660,267,353 1,189,986,313

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด (499,337,320)      (491,289,762)      (499,337,320)      (491,289,762)      

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนที�จะถือจนครบกําหนด 995,000,000        -                      995,000,000        -                      

เงินสดจ่ายซื�อเงินลงทุนทั�วไป (410,880)             (5,255,670)          (410,880)             (256,800)             

เงินสดจ่ายซื�อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (24,665,169)        (22,668,574)        (15,519,962)        (16,719,312)        

เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 2,715,118            -                      2,693,084            -                      

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (158,657,399)      (282,246,114)      (46,254,546)        (166,950,512)      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 857,629               -                      857,629               -                      

ดอกเบี�ยรับ 81,961,242          91,976,667          81,630,881          91,878,270          

เงินปันผลรับ 47,427,225          266,293,122        47,427,225          266,293,122        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 444,890,446        (443,190,331)      566,086,111        (317,044,994)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ -                  (1,500,000,000)   -                  (1,500,000,000)   

เงินสดรับจากตราสารหนี�ที�ออก -                  1,534,000,000     -                  1,534,000,000     

เงินสดจ่ายชําระคืนตราสารหนี�ที�ออก 17 (1,534,000,000)   -                  (1,534,000,000)   -                  

เงินปันผลจ่าย 30 (184,800,000)      (12,000,000)        (184,800,000)      (12,000,000)        

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,718,800,000)   22,000,000          (1,718,800,000)   22,000,000          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ�มขึ�นสุทธิ (331,453,530)      940,118,387        (492,446,536)      894,941,319        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,405,543,171 465,424,784 1,349,575,636 454,634,317

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6 1,074,089,641     1,405,543,171     857,129,100        1,349,575,636     

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี�ค่าซื�อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ (931,230) 2,985,523 1,934,560 119,733

เจ้าหนี�ค่าซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (20,820,763) 27,613,735 (6,416,656)          6,474,436            

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีที่สาํคญั 

4 การบริหารความเส่ียง 

5 การวดัมูลค่ายติุธรรม 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 ลูกหน้ีสาํนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์

8 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์

9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 

10 เงินลงทุน 

11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

12 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ 

13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

14 สินทรัพยอ์ื่น 

15 เจา้หน้ีสาํนกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์

16 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์

17 ตราสารหน้ีที่ออก 

18 ประมาณการหน้ีสิน 

19 หน้ีสินอื่น 

20 สาํรอง 

21 รายไดค้่านายหนา้ 

22 รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 

23 กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

24 รายไดอ้ื่น 

25 ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 

26 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผูบ้ริหารสาํคญั 

27 ค่าใชจ้่ายอื่น 

28 ภาษีเงินได ้

29 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

30 เงินปันผล 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

31 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

32 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 

33 ภาระผูกพนักบักิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั 

34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดร้ับอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัที ่20 เมษายน 2563 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ม่ือวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2538 โดยมีที่อยูจ่ดทะเบียนสาํนกังานใหญ่ของบริษทัตั้งอยูเ่ลขที ่19 

อาคาร 3 ชั้น 2, 20 - 21 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 และมีสาขา 

ไดแ้ก่ สินธร เฉลิมนคร ถนนราษฎร์ยินดี (หาดใหญ่) ท่าแพ (เชียงใหม่) เชียงใหม่ เซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต เซ็นทรัล

พลาซ่าป่ินเกลา้ และรามาธิบดี สาขาที่ปิดดาํเนินการในระหว่างปี 2562ไดแ้ก่ รัชโยธิน ศรีนครพิงก์ 1 และศรีนครพิงก์ 2 

 

บริษทัใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 99.9) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จดัตั้งขึ้น

ในประเทศไทย 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรัพย ์การคา้หลกัทรัพย ์การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน 

การจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์และการจดัการกองทุนส่วนบุคคล โดยไดร้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยจ์าก

กระทรวงการคลงัเม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2538 

 

ต่อมาเม่ือวนัที่ 27 พฤษภาคม 2548 บริษทัไดร้ับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพยใ์ห้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าและการเป็นผูค้้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินน้ีจัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่

เก่ียวขอ้ง และไดแ้สดงรายการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่ สธ.

22/2559 เร่ือง แบบงบการเงินสาํหรับบริษทัหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 2) ลงวนัที่ 2 มิถุนายน 2559 

 



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

16 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา

บญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุง

ใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อ 

งบการเงินของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เร่ือง รายได้

จากสัญญาที่ทาํกับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นครั้ งแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) และ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ข) 

 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในงวดปัจจุบนัมาถือ

ปฏิบัติในการจัดทาํงบการเงินน้ีก่อนวนัที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ที่เก่ียวกบั 

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 35 

 

(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน  

 

งบการเงินน้ีจดัทาํเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ

และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีผลที่เกิดขึ้นจริง

อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติที่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดร้ับการทบทวนอย่าง

ต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมี

นัยสําคัญที่จะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงที่มีสาระสําคัญในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชี

ถดัไป ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

18 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไวเ้ก่ียวกับข้อสมมติหลกัใน 

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 

นโยบายการบญัชีที่นาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถ้ือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน  

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงนิของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 

  

การรวมธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีสําหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีที่

เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 

วนัที่ซ้ือกิจการคือวนัที่อาํนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การกําหนดวนัที่ซ้ือกิจการและการระบุ

เก่ียวกบัการโอนอาํนาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัที่ซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จาํนวน

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท์ี่ระบุไดท้ี่ไดม้าและ

หน้ีสินที่รับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัที่ซ้ือ กาํไรจากการซ้ือในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายติุธรรมรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุทนัที 

 

ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับการซ้ือของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดขึ้น 

 

บริษัทย่อย 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ 

ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้

เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม  

นบัแต่วนัที่มีการควบคุมจนถึงวนัที่การควบคุมส้ินสุดลง  
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การสูญเสียการควบคุม  

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก  

รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจา้ของที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทย่อยนั้น  

กาํไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทั

ยอ่ยเดิมที่ยงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที่สูญเสียการควบคุม 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใช้จ่ายที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมา

จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม   

 

(ข) รายได้ 

 

รายไดร้ับรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในบริการดว้ยจาํนวนเงินที่สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนที่บริษทัคาดว่าจะมีสิทธิ

ไดร้ับซ่ึงไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

รายได้ค่านายหน้า 

 

รายไดค้่านายหนา้จากการซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงหรือ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ 

 

การใช้สิทธิในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม 

 

รายไดจ้ากการให้สิทธิลูกคา้ในการเขา้ถึงแพลตฟอร์มรับรู้ตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ 
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กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงนิบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

(ค) รายได้จากการลงทุน 

 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบี้ ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที่กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดร้ับเงินปันผล และดอกเบี้ ยรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

ตามเกณฑ์คงคา้ง ยกเวน้กรณีที่ลูกหน้ีคา้งชาํระเงินตน้และดอกเบี้ ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปจะรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด 

ซ่ึงเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ย

คุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์

 

(ง) ค่าใช้จ่าย 

 

ค่าใชจ้่ายบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 

(จ) สัญญาเช่าดําเนินงาน 

 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่

ไดร้ับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า 

 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 

 

ณ วนัที่เร่ิมตน้ข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท์ี่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั

การใชสิ้นทรัพยท์ี่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย ์ถา้ทาํให้กลุ่มบริษทัมี

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์

 

(ฉ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท 

เผ่ือเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง  
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(ช) ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ 

 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ ได้แก่ ลูกหน้ีจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพยท์ี่อยู่ระหว่างการเรียกชําระเงินตามปกติ 

เงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพยแ์ละลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยท์ี่ไม่สามารถชาํระเงินภายในระยะเวลาที่กาํหนด 

 

(ซ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้ภาระที่ตอ้งส่งคืนหลกัทรัพยท์ี่ยืมมาเป็นเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงิน และบนัทึก

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของการขายชอร์ตในกําไรหรือขาดทุน เงินสดที่นาํไปวางเป็นหลกัประกันแก่คู่สัญญาจะ

บันทึกในบญัชีลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั และบันทึกค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยืมหลกัทรัพยต์ามเกณฑ ์

คงคา้ง 

 

(ฌ) ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

กลุ่มบริษัทพิจารณาตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ที่ กธ.33/2543 ลงวนัที่ 25 สิงหาคม 2543, กธ.5/2544 ลงวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2545 และ กธ.29/2560  

ลงวนัที่ 8 ธันวาคม 2560 เร่ือง การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพย ์โดยกลุ่มบริษทัจดั

ชั้นลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยด์อ้ยคุณภาพเป็น 3 ประเภท คือ มูลหน้ีจดัชั้นสูญ มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย และมูลหน้ีจดัชั้นตํ่า

กว่ามาตรฐานโดยให้ตดัจาํหน่ายมูลหน้ีจดัชั้นสูญออกจากบญัชีทนัท ีและตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอตัราไม่ตํ่ากว่า 

ร้อยละ 100 ของมูลหน้ีจัดชั้นสงสัยทั้งจาํนวน และไม่ต้องตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับมูลหน้ีจัดชั้นตํ่ากว่า

มาตรฐานที่มีหลกัประกันคุ้มหน้ี โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ์การคาํนวณมูลค่าหลกัประกันตามประเภท และ

ระยะเวลาที่มีการประเมินราคาของหลกัประกนั 

 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับปีบนัทึกเป็นหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(ญ) สินทรัพย์และหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์จะถูกบันทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาํ

รายการดังกล่าวบันทึกในกําไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น การวดัมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั้ งแรกใช้มูลค่า

ยติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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มูลค่ายุติธรรมของออปชั่นในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยถ์ือตามราคาอา้งอิงของนายหน้า ณ วนัที่รายงาน ราคา

อ้างอิงเหล่านั้นสามารถทดสอบหาความสมเหตุสมผลได้ โดยการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

ภายใตข้อ้กาํหนดต่าง ๆ และวนัส้ินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใชอ้ตัราดอกเบี้ยในทอ้งตลาดของเคร่ืองมือทาง

การเงินที่คลา้ยคลึงกนั ณ วนัที่รายงาน 

 

กลุ่มบริษทัออกหุ้นกูอ้นุพนัธ์ (Structured notes) ซ่ึงประกอบดว้ยรายการเงินกูย้ืมหลกั (Host borrowing transaction) 

และอนุพนัธ์แฝง (Embedded derivative) โดยอนุพนัธ์แฝงจะถูกแยกออกจากรายการเงินกูย้ืมหลกัและรับรู้ดว้ยมูลคา่

ยติุธรรมเป็นสินทรัพย/์หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์แฝงคาํนวณโดย

แบบจาํลองที่เหมาะสม ซ่ึงใช้ขอ้มูลที่หาไดจ้ากตลาดอา้งอิง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์แฝง 

บนัทึกเป็นกาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงินในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 

 

กลุ่มบริษทับนัทึกภาระจากใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ที่กลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกในหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ และรับรู ้

การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในกาํไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์จะใชร้าคา

เสนอขาย ณ วนัที่รายงาน 

 

(ฎ) เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน 

 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ แสดงในมูลค่ายุติธรรม  

กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกําหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด  

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง

ระหว่างราคาทุนที่ซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริงตลอดอายขุอง

ตราสารหน้ีที่เหลือ 
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ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ

ไวจ้นครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผ่ือขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในครั้ งแรกเงินลงทุนเผ่ือขายแสดงใน

มูลค่ายุติธรรมและการเปลี่ยนแปลงบนัทึกโดยตรงในส่วนของเจา้ของ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุน เม่ือมีการตัดจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบนัทึกในส่วนของเจา้ของ

โดยตรงเขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ยจะตอ้งบนัทึกดอกเบี้ยในกาํไรหรือขาดทนุ

โดยวิธีอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 

 

เงินลงทุนในตราสารทนุซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์พื่อคา้และหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัที่

รายงาน 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิที่ไดร้ับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท์ี่เก่ียวขอ้งที่เคยบนัทึกในส่วนของเจา้ของ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีที่กลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสําหรับเงินลงทุนที่จาํหน่ายไปและ 

เงินลงทุนที่ยงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ั้งหมด 

 

(ฏ) ทรัพย์สินรอการขาย 

 

ทรัพยสิ์นรอการขายวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

(ฐ) ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับ 

การจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานไดต้ามความประสงค์ ตน้ทุนในการร้ือถอน       

การขนยา้ย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย ์สาํหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถ

ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 

 

ส่วนประกอบของรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากันตอ้ง

บนัทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั 

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดร้ับ

จากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

 

ต้นทุนที่เกิดขึน้ในภายหลัง 

 

ตน้ทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่า

และอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่กลุ่มบริษทัจะไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 

และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี ตน้ทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบาํรุงส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไร

หรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย 

ราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกําไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง

ไดด้งัน้ี 

 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 3, 5 ปี 

เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 ปี 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 3, 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับสินทรัพยท์ี่อยูร่ะหว่างการติดตั้ง 



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

24 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์ และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกส้ิน 

รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฑ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา 

 

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจยั ไดแ้ก่ การสาํรวจตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงความรู้ความเขา้ใจใหม่ทางดา้นวิทยาศาสตร์

หรือทางดา้นเทคนิค รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

ขั้นตอนพฒันาเก่ียวขอ้งกบัแผนงานหรือการออกแบบสาํหรับผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น

กว่าเดิม รายจ่ายที่เกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพยไ์ดก้็ต่อเม่ือสามารถวดัมูลค่าของรายการตน้ทุนการพฒันาได้

อยา่งน่าเช่ือถือ ผลิตภณัฑห์รือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปไดท้างเทคนิคและทางการคา้ ซ่ึงมีความเป็นไปไดท้ี่จะ

ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษทัมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนาํมาใชเ้พื่อทาํ

ให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และนาํสินทรัพยม์าใช้ประโยชน์หรือนํามาขายได ้ รายจ่ายในการพฒันารับรู้เป็น

สินทรัพยร์วมถึงตน้ทุนสาํหรับวตัถุดิบ ตน้ทุนแรงงานทางตรง ตน้ทุนทีเ่ก่ียวขอ้งโดยตรงในการจดัเตรียมสินทรัพย์

เพื่อให้สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ตามประสงคแ์ละตน้ทุนการกูย้ืมสามารถนาํมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของ

สินทรัพย ์รายจ่ายในการพฒันาอืน่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

รายจ่ายในการพฒันาซ่ึงรับรู้เป็นสินทรัพยว์ดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่าสะสม 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัทซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจาํกดัวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย

สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็น

สินทรัพยท์ี่สามารถระบุไดท้ี่เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ้่ายอื่นรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  
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ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอื่นที่ใชแ้ทนราคาทุนหักดว้ยมูลค่าคงเหลือ 

 

ค่าตัดจําหน่ายรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์              

ไม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์  

 

ระยะเวลาที่คาดว่าจะไดร้ับประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 

ซอฟตแ์วร์ 5 ปี 

ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5, 10 ปี 

สิทธิในการใชซ้อฟตแ์วร์ 3 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับซอฟตแ์วร์ที่อยูร่ะหว่างการพฒันาและติดตั้ง 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะไดร้ับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดร้ับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี

และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฒ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดร้ับการทบทวน ณ ทุกวนัที่รายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 

ในกรณีที่มีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท์ี่คาดว่าจะไดร้ับคืน 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิด 

เงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะไดร้ับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ  

การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัที่เคยรับรู้ในส่วนของเจา้ของและมีการดอ้ยค่าในเวลา

ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 

 

  



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

26 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผ่ือขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของเจา้ของ และมีความ

ชัดเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของเจา้ของจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน

โดยไม่ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนที่บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่

ซ้ือกบัมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยหั์กขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้น ๆ  ซ่ึงเคยรับรู้

แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของหลกัทรัพยท์ี่ถือไวจ้นกว่าจะครบกาํหนดที่บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย คาํนวณ

โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงนิสดที่จะไดร้ับในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 

 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนของสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยหั์กตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อน

คาํนึงถึงภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าที่อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีต่อ

สินทรัพย ์สาํหรับสินทรัพยท์ี่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ์ื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะ

ไดร้ับคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท์ี่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลับรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั 

และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่เคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สําหรับสินทรัพยท์าง

การเงินที่บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีที่จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย การกลบัรายการจะ

ถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย                   

การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่เคยรับรู้ในปีก่อนจะถูกประเมิน ณ  

ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งช้ีเ ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมี 

การเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคาํนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบั

รายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย 

เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่

พนกังานไดท้าํงานให้กบักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว้ 

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทาํงานของพนักงานในปีปัจจุบันและปีก่อน ๆ ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 

 

การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไวน้ั้นจัดทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยที่ไดร้ับ

อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้ 

 

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ที่กําหนดไว้สุทธิ กําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม 

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบี้ยจ่ายของ

หน้ีสินผลประโยชน์ที่กาํหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดที่ใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี 

โดยคาํนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ที่กาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ 

การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบี้ ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการ 

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่

เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการ ตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทันที 

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น   
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ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชน์เม่ือเลกิจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก

ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอ้ีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก

ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก

คิดลดกระแสเงินสด 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะ 

จ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที่จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที่

พนกังานไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระผูกพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

 (ด) ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และ 

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกล่าว  

ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบัน 

ก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนที่อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียง 

ที่มีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 

 

(ต) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน

มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมที่มีนัยสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ

รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผู ้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่ มีนัยสําคัญ 

อย่างสมํ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้าหรือการตั้งราคา 

กลุ่มผู ้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเก่ียวกับการวดัมูลค่ารวมถึง 

การจดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมว่าเป็นไปตามที่กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
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ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าทีมี่นยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลที่สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที่สุดเท่าที่จะทาํได ้                

มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลที่ใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี 

 

• ขอ้มูลระดบั 1   เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั  

• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสําหรับสินทรัพย์นั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือ               

จากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1   

• ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลที่ใชเ้ป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

หากขอ้มูลที่นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมที่

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมของขอ้มูลที่อยูใ่นระดบัตํ่าสุดที่มีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น  

 

(ถ) การหักกลบ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินแสดงยอดคงเหลือสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายใน

การนาํสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวหักกลบหน้ีกนั และกิจการตั้งใจที่จะรับชาํระจาํนวนดงักล่าวดว้ยยอดสุทธิ หรือ

ตั้งใจที่จะรับชาํระสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีในเวลาเดียวกนั 

 

(ท) เงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรายการ 

 

สินทรัพย์และหน้ีสินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน 

การดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันั้น 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินที่ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรายการ  

 

(ธ) ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปี

ปัจจุบนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที่เก่ียวกบัรายการที่เก่ียวขอ้งในการ

รวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาํระหรือไดร้ับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีที่

ตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง

ภาษีที่เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจํานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เ ม่ือเกิดจาก 

ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินในครั้ งแรกซ่ึงเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและ

รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

 

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที ่

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที่ส้ินรอบ

ระยะเวลาทีร่ายงาน 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที่คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย

ใชอ้ตัราภาษีที่ประกาศใชห้รือที่คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่รายงาน 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัคาํนึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที่ตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทั

เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดท้ี่จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก

หลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐาน 

การประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะ

ทาํให้กลุ่มบริษทัเปลี่ยนการตดัสินใจโดยขึ้นอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงใน

ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิไดใ้นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที่จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้

ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี

จาํนวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง 

การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวที่เก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นกาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ

ผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจาํนวนไม่เพียงพอที่จะบนัทึก

สินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจาํนวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัที่รายงานและจะถูกปรับ

ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(น) กําไรต่อหุ้น 

 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับหุ้นสามัญ กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกําไรของ 

ผูถ้ือหุ้นสามญัของบริษทัดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัที่ออกจาํหน่าย 

 

(บ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ

ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือ

กิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกนักบักลุ่มบริษัท หรือกลุ่ม

บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัในการตดัสินใจ

ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  

 

(ป) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษทั (ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ไดร้ับการปันส่วน

อยา่งสมเหตุสมผล 
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4 การบริหารความเส่ียง 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ ราคาเงินลงทุนประเภทตราสารทุน ราคาอนุพนัธ์ และจากการไม่ปฏิบัติตามขอ้กําหนดตาม

สัญญาของคู่สัญญา 

 

การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการดาํรงฐานเงินทุนที่เพียงพอเพื่อการดาํเนินงานทางธุรกิจอย่างต่อเน่ืองใน

อนาคต คณะกรรมการไดมี้การกํากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนและระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ือหุ้น

สามญั 

 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทัอาจเผชิญความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพยท์ี่ถือครองเป็นเงินสด

และ/หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอตามความตอ้งการและทนัต่อเวลาที่กลุ่มบริษทัจะตอ้งนาํไปชาํระภาระ

ผูกพนัไดต้ามกาํหนด ทั้งน้ีเพื่อลดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องกลุ่มบริษทัมีนโยบายความเส่ียงดา้นสภาพคล่องซ่ึงถือ

เป็นแนวทางปฏิบติัดา้นการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัให้อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้รวมถึงการจดัทาํแผนการ

จดัหาเงินทุนฉุกเฉินเพื่อรองรับกรณีที่กลุ่มบริษทัมีความตอ้งการใช้เงินทุนฉุกเฉิน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัสามารถดาํรง

อตัราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามเกณฑ์ได ้โดยกลุ่มบริษทัไดมี้การกาํหนดระดบัเพดานความเส่ียง

เพื่อการควบคุมและติดตามระดบัเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของกลุ่มบริษทัอย่างสมํ่าเสมอโดยฝ่ายบริหารความ

เส่ียง นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดร้ับการสนบัสนุนดา้นวงเงินกูห้มุนเวียนจากธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) เพื่อ

รองรับการดํารงเงินกองทุนสภาพคล่อง (NCR) ของกลุ่มบริษัทในสภาวะการณ์ฉุกเฉินให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบี้ย หมายถึง ความเส่ียงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบี้ ยใน

ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินที่อาจ

ทาํให้กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ ย ได้แก่ เงินฝากธนาคาร เงินฝากที่จ่ายให้กับลูกค้าในบัญชีค้า

หลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ เงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์เงินลงทุน และตราสารหน้ีที่ออก 

 
 งบการเงินรวม 

 2562 

 ระยะเวลาที่ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี    

 อตัราดอกเบี้ย       

    ปรับขึ้นลง อตัราดอกเบี้ย    อตัราดอกเบี้ย  

 ตามอตัราตลาด คงที ่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม ลอยตวั คงที ่ ถวัเฉลี่ย 

 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 217,529 100,000 756,561 1,074,090 0.38 0.65 1.28 

ลูกหน้ีสํานกัหักบญัชีและ 

   บริษทัหลกัทรัพย ์

 

- 

 

- 343,516 343,516 

 

- 

 

- 

 

- 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,240,317 - 1,949,153 3,189,470 5.10 - 6.25 - 5.73 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - 50,695 50,695 - - - 

เงินลงทุน 168,572 - 1,668,420 1,836,992 1.43 - 5.75 - 3.65 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น - - 26,990 26,990 - - - 

        

หนี้สินทางการเงิน        

เจา้หน้ีสํานกัหักบญัชีและ 

   บริษทัหลกัทรัพย ์

 

- 

 

- 

 

797,308 

 

797,308 

 

- 

 

- 

 

- 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - 1,073,574 1,073,574 - - - 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ - - 151,792 151,792 - - - 

ตราสารหน้ีที่ออก - 1,596,447 - 1,596,447 - 1.00 - 1.70* - 

หน้ีสินทางการเงินอื่น - - 175,363 175,363 - - - 
 

* อา้งอิงกบัตวัแปร (ผลตอบแทนอา้งอิงกบัตวัแปรคืออตัราดอกเบี้ยอา้งอิงและราคาเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์ 

  



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 
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 งบการเงินรวม 

 2561 

 ระยะเวลาที่ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี    

 อตัราดอกเบี้ย       

    ปรับขึ้นลง อตัราดอกเบี้ย    อตัราดอกเบี้ย  

 ตามอตัราตลาด คงที ่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม ลอยตวั คงที ่ ถวัเฉลี่ย 

 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 56,534 300,000 1,049,009 1,405,543 0.38 1.15 1.30 

ลูกหน้ีสํานกัหักบญัชีและ 

   บริษทัหลกัทรัพย ์

 

- 

 

- 

 

163,845 

 

163,845 

 

- 

 

- 

 

- 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,134,809 - 4,124,959 5,259,768 5.10 - 6.25 - 5.39 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - 90,171 90,171 - - - 

เงินลงทุน 36,962 491,817 2,004,608 2,533,387 1.36 - 2.85 1.51 1.15 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น - - 112,991 112,991 - - - 

        

หนี้สินทางการเงิน        

เจา้หน้ีสํานกัหักบญัชีและ 

   บริษทัหลกัทรัพย ์

 

- 

 

- 530,502 530,502 

 

- 

 

- 

 

- 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - 3,476,074 3,476,074 - - - 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ - - 689,894 689,894 - - - 

ตราสารหน้ีที่ออก - 2,141,365 - 2,141,365 - 1.22 - 1.90* - 

หน้ีสินทางการเงินอื่น - - 103,844 103,844 - - - 
 

* อา้งอิงกบัตวัแปร (ผลตอบแทนอา้งอิงกบัตวัแปรคืออตัราดอกเบี้ยอา้งอิงและราคาเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 ระยะเวลาที่ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี    

 อตัราดอกเบี้ย       

    ปรับขึ้นลง อตัราดอกเบี้ย    อตัราดอกเบี้ย  

 ตามอตัราตลาด คงที ่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม ลอยตวั คงที ่ ถวัเฉลี่ย 

 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 588 100,000 756,541 857,129 0.38 0.65 1.28 

ลูกหน้ีสํานกัหักบญัชีและ 

บริษทัหลกัทรัพย ์

 

- 

 

- 343,516 343,516 

 

- 

 

- 

 

- 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,240,317 - 1,949,153 3,189,470 5.10 - 6.25 - 5.73 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - 50,695 50,695 - - - 

เงินลงทุน 168,572 - 1,663,927 1,832,499 1.43 - 5.75 - 3.65 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น - - 10,195 10,195 - - - 

        

หนี้สินทางการเงิน        

เจา้หน้ีสํานกัหักบญัชีและบริษทั

หลกัทรัพย ์

 

- 

 

- 

 

797,308 

 

797,308 

 

- 

 

- 

 

- 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - 1,073,574 1,073,574 - - - 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ - - 151,792 151,792 - - - 

ตราสารหน้ีที่ออก - 1,596,447 - 1,596,447 - 1.00 - 1.70* - 

หน้ีสินทางการเงินอื่น - - 99,254 99,254 - - - 
 

* อา้งอิงกบัตวัแปร (ผลตอบแทนอา้งอิงกบัตวัแปรคืออตัราดอกเบี้ยอา้งอิงและราคาเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 ระยะเวลาที่ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี    

 อตัราดอกเบี้ย       

    ปรับขึ้นลง อตัราดอกเบี้ย    อตัราดอกเบี้ย  

 ตามอตัราตลาด คงที ่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม ลอยตวั คงที ่ ถวัเฉลี่ย 

 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 586 300,000 1,048,990 1,349,576 0.38 1.15 1.31 

ลูกหน้ีสํานกัหักบญัชีและ 

บริษทัหลกัทรัพย ์

 

- 

 

- 163,845 163,845 

 

- 

 

- 

 

- 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 1,134,809 - 4,124,959 5,259,768 5.10 - 6.25 - 5.39 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - 90,171 90,171 - - - 

เงินลงทุน 36,962 491,817 1,991,110 2,519,889 1.36 - 2.85 1.51 1.15 

สินทรัพยท์างการเงินอื่น - - 10,491 10,491 - - - 

        

หนี้สินทางการเงิน        

เจา้หน้ีสํานกัหักบญัชีและบริษทั

หลกัทรัพย ์

 

- 

 

- 

 

530,502 

 

530,502 

 

- 

 

- 

 

- 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ - - 3,476,074 3,476,074 - - - 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ - - 689,894 689,894 - - - 

ตราสารหน้ีที่ออก - 2,141,365 - 2,141,365 - 1.22 - 1.90* - 

หน้ีสินทางการเงินอื่น - - 97,549 97,549 - - - 
 

* อา้งอิงกบัตวัแปร (ผลตอบแทนอา้งอิงกบัตวัแปรคืออตัราดอกเบี้ยอา้งอิงและราคาเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์ 

 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม และลูกหน้ีอื่น  

กลุ่มบริษทัพิจารณากาํหนดวงเงินสินเช่ือสําหรับลูกคา้หรือคู่สัญญา โดยวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้หรือ

คู่สัญญาอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีเพื่อลดความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ กลุ่มบริษทัมีนโยบายความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ

ซ่ึงถือเป็นแนวทางในการควบคุมความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนดัชาํระราคาของลูกคา้ และความเส่ียงจากการ

ปล่อยกูผ่้านบญัชีเครดิตบาลานซ์ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองสินเช่ือ ทาํหน้าที่

พิจารณานโยบายดา้นเครดิต ประเด็นที่เก่ียวขอ้งดา้นเครดิต รวมถึงกาํหนดรายช่ือหลกัทรพัย ์ปริมาณการกระจุกตวั

ที่เหมาะสม โดยกลุ่มบริษทัมีแนวทางคดัเลือกหลกัทรัพยท์ี่มีคุณภาพโดยพิจารณาจากปัจจยัพื้นฐาน และสภาพคล่อง

ของหลกัทรัพยเ์พื่อการปล่อยกู้หลกัทรัพยท์ี่ดี และสามารถควบคุมความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัให้

อยูใ่นระดบัที่ยอมรับได ้ทั้งน้ีมูลค่าสูงสุดที่กลุ่มบริษทัอาจไดร้ับผลกระทบจากการให้สินเช่ือ หรือสูญเสียเน่ืองจาก

การผิดนดัชาํระของคู่สัญญาไดแ้สดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน  
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ความเส่ียงด้านสภาวะตลาด 

 

กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงด้านตลาดที่เก่ียวเน่ืองกับพอร์ตการลงทุนของกลุ่มบริษัท ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจยัดา้นตลาด อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีกรอบการบริหารความเส่ียงดา้นตลาด 

เพดานการลงทุน และระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได ้ ซ่ึงผ่านการพจิารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง และอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการบริหารความเส่ียงสําหรับพอร์ตการลงทุนของกลุ่มบริษทั

จะอยู่ภายในเงื่อนไขและขอ้กาํหนดที่ไดร้ะบุในนโยบายบริหารความเส่ียงด้านตลาดและนโยบายการลงทุนของ 

กลุ่มบริษทั ภายใตก้ารดูแลและรายงานอย่างใกลชิ้ดโดยหน่วยงานสนับสนุนดา้นบริหารความเส่ียงตามแนวทางที ่

กลุ่มบริษทักาํหนด 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ  

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ อนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ

เงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยแสดงเป็นสกุลเงินบาทดงัน้ี 

 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2562 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

 
เงินเหรียญ 

ฮ่องกง  
เงินเหรียญ 

สหรฐัอเมริกา  
 

อื่น ๆ  รวม 

   (พันบาท) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์   35,027  33,340  7,878  76,245 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์   (34,746)  -  (101)  (34,847) 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ 281  33,340  7,777  41,398 

 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2561 

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

 
เงินเหรียญ 

ฮ่องกง  
เงินเหรียญ 

สหรฐัอเมริกา  
 

อื่น ๆ  รวม 

   (พันบาท) 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์   231  20,475  6,656  27,362 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์   (74)  -  (507)  (581) 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ 157  20,475  6,149  26,781 

 



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 
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5 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง 

การเงินที่ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 งบการเงินรวม 

 2562 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ที่วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 50,695 - 50,695 - 50,695 

เงินลงทุนเพือ่คา้ 1,808,418 1,599,487 208,931 - 1,808,418 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 20,600 - 20,600 - 20,600 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 151,792 - 151,792 - 151,792 

      

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

     

เงินลงทุนทัว่ไป 7,974 - - 7,886 7,886 

ตราสารหน้ีที่ออก 1,596,447 - 1,596,134 - 1,596,134 

 

  



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

 2561 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ที่วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 90,171 - 90,171 - 90,171 

เงินลงทุนเพือ่คา้ 2,004,617 1,967,656 36,961 - 2,004,617 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 20,385 - 20,385 - 20,385 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 689,894 80,680 609,214 - 689,894 

  

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

     

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด 491,817 - 491,575 - 491,575 

เงินลงทุนทัว่ไป 16,568 - - 16,849 16,849 

ตราสารหน้ีที่ออก 2,141,365 - 610,347 1,534,000 2,144,347 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ที่วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 50,695 - 50,695 - 50,695 

เงินลงทุนเพือ่คา้ 1,808,418 1,599,487 208,931 - 1,808,418 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 20,600 - 20,600 - 20,600 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 151,792 - 151,792 - 151,792 

  



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

     

เงินลงทุนทัว่ไป 3,481 - - 3,393 3,393 

ตราสารหน้ีที่ออก 1,596,447 - 1,596,134 - 1,596,134 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 มูลค่าตาม มูลค่ายติุธรรม 

 บญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ที่วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

     

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 90,171 - 90,171 - 90,171 

เงินลงทุนเพือ่คา้ 2,004,617 1,967,656 36,961 - 2,004,617 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 20,385 - 20,385 - 20,385 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 689,894 80,680 609,214 - 689,894 

      

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ที่ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม 

     

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด 491,817 - 491,575 - 491,575 

เงินลงทุนทัว่ไป 3,070 - - 3,351 3,351 

ตราสารหน้ีที่ออก 2,141,365 - 610,347 1,534,000 2,144,347 

 

  



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินไดมี้การประมาณขึ้นโดยใชว้ิธีการและขอ้สมมติดงัต่อไปน้ี 

 

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยมี์มูลค่าใกล้เคียงกบัมูลค่าตามบญัชี 

เน่ืองจากลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยมี์ระยะเวลาสั้นและอตัราดอกเบี้ยเป็นไปตามราคา

ตลาด 

  

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ที่ซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์

อา้งอิงราคาจากนายหน้าในตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือ จากผูใ้ห้บริการขอ้มูลที่มี

ความน่าเช่ือถือ โดยมูลค่ายติุธรรมสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิต

ของคู่สัญญา  

  

เงินลงทุนเพื่อคา้ - ตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมสําหรับเงินลงทุนเพื่อค้า - ตราสารทุนจะใช้ราคาเสนอซ้ือที่

ประกาศโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัที่รายงาน 

  

เงินลงทุนเพื่อคา้ - ตราสารหน้ี มูลค่ายุติธรรมสําหรับเงินลงทุนเพื่อคา้ - ตราสารหน้ีคาํนวณจากราคาตราสาร

หน้ีที่ไม่รวมดอกเบี้ยคา้งรับของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

  

เงินลงทุนเผ่ือขาย มูลค่ายุติธรรมสําหรับเงินลงทุนเผ่ือขายคํานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ  

ณ วนัที่รายงาน 

  

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนดคาํนวณจากราคาตราสารหน้ีที่

ไม่รวมดอกเบี้ยคา้งรับของสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

  

เงินลงทุนทัว่ไป มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ มูลค่ายุติธรรมของเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบัญชี 

เน่ืองจากเจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยมี์ระยะเวลาสั้นและอตัราดอกเบี้ ยเป็นไปตาม

ราคาตลาด 

  

  



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 
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หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ มูลค่ายติุธรรมสาํหรับหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงไม่มีสภาพคล่องคาํนวณจากราคา

ปิด ณ วนัที่รายงาน หรือดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์อา้งอิงจากผูใ้ห้บริการขอ้มูลที่มี

ความน่าเช่ือถือ 

  

ตราสารหน้ีที่ออก มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีที่ออกแสดงดว้ยมูลค่าตามบญัชีรวมมูลค่ายติุธรรม

ของอนุพนัธ์แฝง 

 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

เงินสด 70  100  50  80 

เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 1,835,181  1,337,515  1,618,240  1,281,568 

ตัว๋เงินระยะสั้นที่อายไุม่เกิน 3 เดือน        

   นบัจากวนัที่ไดม้า 100,000  300,000  100,000  300,000 

หัก เงินฝากในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ (861,161)  (232,072)  (861,161)  (232,072) 

รวม 1,074,090  1,405,543  857,129  1,349,576 

 

7 ลูกหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีสาํนกัหักบญัชี  705,515  499,081 

ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศ  878,483  1,211,006 

หัก ลูกหน้ีสาํนกัหักบญัชีในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ (419,899)  (363,038) 

หัก ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ (820,583)  (1,183,204) 

รวม 343,516  163,845 

 

  



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 
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8 ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 1,922,123  4,115,382 

เงินให้กูย้ืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์ 1,240,317  1,134,809 

ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 20,702  3,510 

ลูกหน้ีอื่น 58,486  58,619 

 3,241,628  5,312,320 

บวก ดอกเบี้ยคา้งรับ 13,758  13,455 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (65,916)  (66,007) 

รวม 3,189,470  5,259,768 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาปกติของการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์้วยเงินสดของกลุ่มบริษทั 

และบริษทั คือ 2 วนัทาํการนบัจากวนัที่ลูกคา้สั่งซ้ือ (2561: 2 วันทาํการ)  

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท์ี่ระงบัการรับรู้รายไดร้วมดอกเบี้ยคา้งรับ

จาํนวน 65.9 ลา้นบาท (2561: 66.0 ล้านบาท) ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับมูลหน้ี

รวมดอกเบี้ ยค้างรับที่จัดชั้นทั้ งจาํนวนแล้วตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์เร่ือง การจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัลกูหน้ีดอ้ยคุณภาพของบริษทัหลกัทรัพยด์งัน้ี 

 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

     มูลหน้ีสุทธิ      มูลหน้ีสุทธิ 

     หลงัหัก      หลงัหัก 

 มูลหน้ี  ค่าเผ่ือ  ค่าเผ่ือ  มูลหน้ี  ค่าเผ่ือ  ค่าเผ่ือ 

 รวมดอกเบ้ีย  หน้ีสงสัย  หน้ีสงสัย  รวมดอกเบ้ีย  หน้ีสงสัย  หน้ีสงสัย 

 การจดัชั้น คา้งรับ  จะสูญ  จะสูญ  คา้งรับ  จะสูญ  จะสูญ 

 (พันบาท) 

 มูลหน้ีจดัชั้นปกติ 3,189,470  -  3,189,470  5,259,768  -  5,259,768 

 มูลหน้ีจดัชั้นสงสัย 65,916  (65,916)  -  66,007  (66,007)  - 

 รวม 3,255,386  (65,916)  3,189,470  5,325,775  (66,007)  5,259,768 
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ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

ยอดตน้ปี 66,007  66,007 

กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ  (91)  - 

ยอดปลายปี 65,916  66,007 

 

9 สินทรัพย์และหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 

 มูลค่ายติุธรรม  จาํนวนเงิน 

 สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ตามสัญญา 

 (พันบาท) 

ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า  

ออปชัน่ 50,695   151,705  3,505,842 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ -   87  6,936 

รวม 50,695   151,792  3,512,778 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 มูลค่ายติุธรรม  จาํนวนเงิน 

 สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ตามสัญญา 

 (พันบาท) 

ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า  

ออปชัน่ 90,171   607,759  4,636,711 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ -   82,135  1,531,327 

รวม 90,171   689,894  6,168,038 
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10 เงินลงทุน 

 

10.1 ราคาทุน/ทุนตดัจาํหน่าย และมูลค่ายติุธรรม 

 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 ราคาทุน/    ราคาทุน/   

 ทุนตดัจาํหน่าย  มูลค่ายติุธรรม  ทุนตดัจาํหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนเพ่ือค้า        

เงินลงทุนในตราสารทุน 1,740,961  1,599,487  1,788,083  1,967,656 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 7,234,467  7,268,076  6,606,929  6,637,403 

(หัก) / บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (107,865)  -  210,047  - 

หัก เงินลงทุนในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ (7,059,145)  (7,059,145)  (6,600,442)  (6,600,442) 

รวมเงินลงทุนเพ่ือค้าสุทธ ิ 1,808,418  1,808,418  2,004,617  2,004,617 

        

เงินลงทุนเผ่ือขาย        

เงินลงทุนในตราสารทุน 18,940  20,600  18,940  20,385 

บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 3,101  -  2,886  - 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (1,441)  -  (1,441)  - 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขายสุทธิ 20,600  20,600  20,385  20,385 

        

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด        

เงินลงทุนในหลกัทรัพยร์ัฐบาล -  -  495,000  491,575 

หัก ค่าตดัจาํหน่ายสะสม -  -  (3,183)  - 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดสุทธิ -  -  491,817  491,575 

        

เงินลงทุนทั่วไป        

เงินลงทุนในตราสารทุน 16,979  7,886  16,568  16,849 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (9,005)  -  -  - 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 7,974  7,886  16,568  16,849 

        

รวม 1,836,992  1,836,904  2,533,387  2,533,426 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 ราคาทุน/    ราคาทุน/   

 ทุนตดัจาํหน่าย  มูลค่ายติุธรรม  ทุนตดัจาํหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนเพ่ือค้า        

เงินลงทุนในตราสารทุน 1,740,961  1,599,487  1,788,083  1,967,656 

เงินลงทุนในตราสารหน้ี 7,234,467  7,268,076  6,606,929  6,637,403 

(หัก) / บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (107,865)  -  210,047  - 

หัก เงินลงทุนในนามบริษทัเพื่อลูกคา้ (7,059,145)  (7,059,145)  (6,600,442)  (6,600,442) 

รวมเงินลงทุนเพ่ือค้าสุทธ ิ 1,808,418  1,808,418  2,004,617  2,004,617 

        

เงินลงทุนเผ่ือขาย        

เงินลงทุนในตราสารทุน 18,940  20,600  18,940  20,385 

บวก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า 3,101  -  2,886  - 

หัก ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (1,441)  -  (1,441)  - 

รวมเงินลงทุนเผ่ือขายสุทธิ 20,600  20,600  20,385  20,385 

        

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด        

เงินลงทุนในหลกัทรัพยร์ัฐบาล -  -  495,000  491,575 

หัก ค่าตดัจาํหน่ายสะสม -  -  (3,183)  - 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนดสุทธิ -  -  491,817  491,575 

        

เงินลงทุนทั่วไป        

เงินลงทุนในตราสารทุน 3,481  3,393  3,070  3,351 

รวมเงินลงทุนทั่วไป 3,481  3,393  3,070  3,351 

        

รวม 1,832,499  1,832,411  2,519,889  2,519,928 
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10.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีตามอายคุงเหลือของสัญญา 

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

  นอ้ยกว่า 1 ปี 

  (พันบาท) 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด  -  491,817 

รวม  -  491,817 

 

10.3 กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา่เงินลงทุนทีร่ับรู้ในส่วนของเจา้ของ 

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

  (พันบาท) 

ยอดยกมาตน้ปี  2,309  2,165 

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี  - จากการตีราคา  171  144 

ยอดคงเหลือปลายปี  2,480  2,309 

 

10.4 ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยรับจากตราสารหน้ี  5,757  8,437 

เงินปันผลรับจากตราสารทุน  47,207  266,911 

รวม  52,964  275,348 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วน  

  ความเป็นเจา้ของ ทุนชาํระแลว้  ราคาทุน 

 ประเภทธุรกิจ 2562 2561 2562  2561  2562  2561 

  (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษัทย่อย           

บริษทั ดิจิทลั  

     เวนเจอร์ส จาํกดั 

เทคโนโลยีทางการเงิน 

   และธุรกิจเงินร่วมลงทุน 100.0 

 

100.0 103,750  

 

103,750  103,750  103,750 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย   103,750  103,750  103,750  103,750 

 

บริษทัยอ่ยจดทะเบียนจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 

12 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 

 

 งบการเงินรวม 

   เคร่ืองตกแต่ง       

 ส่วนปรับปรุง  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์     

 อาคารเช่า  สาํนกังาน  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 48,778  29,297  64,302  1,897  144,274 

เพิ่มขึ้น 7,179  3,410  13,768  -  24,357 

ตดัจาํหน่าย (12,911)  (772)  (5,100)  -  (18,783) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561          

   และ 1 มกราคม 2562 43,046  31,935  72,970  1,897  149,848 

เพิ่มขึ้น 9,453  3,786  10,495  -  23,734 

จาํหน่าย (489)  (849)  (4,811)  -  (6,149) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 52,010  34,872  78,654  1,897  167,433 
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 งบการเงินรวม 

   เคร่ืองตกแต่ง       

 ส่วนปรับปรุง  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์     

 อาคารเช่า  สาํนกังาน  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 16,638  14,584  42,544  1,897  75,663 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 11,625  4,204  7,426  -  23,255 

ตดัจาํหน่าย (10,460)  (420)  (5,093)  -  (15,973) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561          

   และ 1 มกราคม 2562 17,803  18,368  44,877  1,897  82,945 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 9,922  4,332  9,877  -  24,131 

จาํหน่าย (90)  (216)  (2,973)  -  (3,279) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 27,635  22,484  51,781  1,897  103,797 

          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 25,243  13,567  28,093  -  66,903 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 24,375  12,388  26,873  -  63,636 

 

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิด 

ค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํนวน 46.0 ลา้นบาท (2561: 40.6 

ล้านบาท) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เคร่ืองตกแต่ง       

 ส่วนปรับปรุง  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์     

 อาคารเช่า  สาํนกังาน  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561  26,209  18,508  61,412  1,897  108,026 

เพิ่มขึ้น  1,942    2,272    12,360   -   16,574  

ตดัจาํหน่าย  -   (179)   (5,100)  -   (5,279) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561          

   และ 1 มกราคม 2562  28,151   20,601    68,672    1,897    119,321 

เพิ่มขึ้น 6,996  3,227  7,232  -  17,455 

จาํหน่าย  (489)   (849)   (4,761)  -   (6,099) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  34,658    22,979    71,143   1,897  130,677 

          

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 7,651  12,947  41,903  1,897  64,398 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  3,992    1,975    6,681   -   12,648  

ตดัจาํหน่าย  -   (178)   (5,093)  -   (5,271) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561          

   และ 1 มกราคม 2562  11,643    14,744   43,491    1,897    71,775  

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  4,684    1,980    8,626   -   15,290 

จาํหน่าย  (90)   (216)   (2,958)  -   (3,264) 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 16,237  16,508  49,159  1,897  83,801 

          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  16,508    5,857   25,181   -   47,546 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 18,421  6,471  21,984  -  46,876 

 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคา

เต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 39.7 ลา้นบาท (2561: 40.6 ล้านบาท) 
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14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  

 งบการเงินรวม 

       ซอฟตแ์วร์   

   ลิขสิทธ์ิ  สิทธิในการใช้  ระหว่างการ   

 ซอฟตแ์วร์  ซอฟตแ์วร์  ซอฟตแ์วร์  พฒันาและติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  113,874  22,873  12,430  149,177 

ไดม้าจากการพฒันาขึ้นภายในกิจการ 23,341  -  -  -  23,341 

เพ่ิมขึ้น 109,346  21,189  770  151,810  283,115 

โอน -  450  -  (450)  - 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561          

   และ 1 มกราคม 2562 132,687  135,513  23,643  163,790  455,633 

ไดม้าจากการพฒันาขึ้นภายในกิจการ 35,893  -  -  3,509  39,402 

เพ่ิมขึ้น 54,683  17,503  -  26,249  98,435 

จาํหน่าย -  (1,144)  -  -  (1,144) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 223,263  151,872  23,643  193,548  592,326 

          

ค่าตัดจําหน่ายสะสมและ 

    ขาดทุนจากการด้อยค่า 
  

  
     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  79,493  8,003  -  87,496 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 10,095  11,467  6,326  -  27,888 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า -  -  9,080  -  9,080 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561          

   และ 1 มกราคม 2562 10,095  90,960  23,409  -  124,464 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 34,591  14,679  40  -  49,310 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 3,270  -  -  -  3,270 

จาํหน่าย -  (241)  -  -  (241) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 47,956  105,398  23,449  -  176,803 

          

มูลค่าสุทธิทางบัญชี          

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 122,592  44,553  234  163,790  331,169 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 175,307  46,474  194  193,548  415,523 
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ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงได้คิดค่าตัดจาํหน่าย 

เต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 73.9 ลา้นบาท (2561: 65.3 ล้านบาท) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     ซอฟตแ์วร์   

 ลิขสิทธ์ิ  สิทธิในการใช้  ระหว่างการ   

 ซอฟตแ์วร์  ซอฟตแ์วร์  พฒันาและติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 110,363  6,203  11,980  128,546 

เพ่ิมขึ้น 20,726   770  151,810  173,306 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561        

   และ 1 มกราคม 2562 131,089  6,973  163,790  301,852 

เพ่ิมขึ้น  17,274  -  22,564  39,838 

จาํหน่าย (1,144)  -  -  (1,144) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 147,219  6,973  186,354  340,546 

        

ค่าตัดจําหน่ายสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  79,123   5,933   -  85,056 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี  10,850   806  -   11,656  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561        

   และ 1 มกราคม 2562 89,973  6,739  -  96,712 

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 14,043  40  -  14,083 

จาํหน่าย (241)  -  -  (241) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 103,775  6,779  -  110,554 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 41,116  234  163,790  205,140 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 43,444  194   186,354  229,992 

 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงไดค้ิดค่าตดัจาํหน่ายเต็มจาํนวน

แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวน 73.9 ลา้นบาท (2561: 65.3 ล้านบาท)  
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14  สินทรัพย์อื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีค่าขายพนัธบตัร 397,758  -  397,758  - 

เงินกองทุนทดแทนความเสียหาย 123,012  107,193  123,012  107,193 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 110,635  139,101  88,334  123,506 

เงินประกนัการเช่า 17,243  16,933  15,901  14,811 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 11,946  11,423  9,952  10,122 

รายไดค้่าธรรมเนียมคา้งรับ 2,719  105,849  2,864  3,349 

อื่น ๆ 11,848  9,829  11,339  9,390 

รวม 675,161  390,328  649,160  268,371 

 

15 เจ้าหน้ีสํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

เจา้หน้ีสาํนกัหักบญัชี 779,032  530,428 

เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศ 18,276  74 

รวม 797,308  530,502 

 

16 เจ้าหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์ 

  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

เจา้หน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสด 1,055,239  3,474,930 

เจา้หน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั 18,335  1,144 

รวม 1,073,574  3,476,074 
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17 ตราสารหน้ีที่ออก 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

   ระยะเวลาคงเหลอื

ของหน้ีที่จะครบ

กาํหนดชาํระ 

   ระยะเวลาคงเหลอื

ของหน้ีที่จะครบ

กาํหนดชาํระ 

 อตัราดอกเบี้ย  นอ้ยกว่า 1 ปี  อตัราดอกเบี้ย  นอ้ยกว่า 1 ปี 

 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

หุ้นกูอ้นุพนัธ์        

- เงินบาท 1.00 - 1.70*  1,596,447  1.22 - 1.48*  607,365 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ -  -  1.90  1,534,000 

รวม   1,596,447    2,141,365 

 

* อา้งอิงกบัตวัแปร (ผลตอบแทนอา้งอิงกบัตวัแปรคืออตัราดอกเบี้ยอา้งอิงและราคาเฉลี่ยของกลุ่มหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย)์ 

 

ตราสารหน้ีที่ออกคือหุ้นกู้อนุพนัธ์ ซ่ึงเป็นภาระผูกพนัโดยรวมอนุพนัธ์แฝงที่กลุ่มบริษทัและบริษทัเสนอขายเป็น

การทั่วไปแก่ผูล้งทุนรายย่อยโดยออกจาํหน่ายภายใต้เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หุ้นกู้อนุพนัธ์ดงักล่าวเป็นหน้ีสินทางการเงินระยะสั้นและผลตอบแทนจะอิงกับ

ราคาของหลกัทรัพยอ์า้งอิง (ณ วนักาํหนดค่าหลกัทรัพยท์ี่ระบุอยูใ่นสัญญาการออกหุ้นกูอ้นุพนัธ์) ส่วนประกอบของ

อนุพนัธ์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของออปชั่นที่สามารถแยกออกจากกนัไดโ้ดยบนัทึกเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง

ฐานะการเงิน เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีหุ้นกู้อนุพนัธ์จาํนวน 1,596.4 ลา้นบาท ซ่ึงจะครบกาํหนดชาํระใน

ระหว่างเดือน มกราคม ถึง เมษายน 2563 (2561: 607.4 ล้านบาท ซ่ึงครบกาํหนดชําระในระหว่างเดือนมกราคมถึง

เดือนพฤษภาคม 2562) 

 

เม่ือวนัที่ 17 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดช้าํระคืนหุ้นกูด้อ้ยสิทธิทั้งจาํนวนแลว้ 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้เป็นจาํนวนเงินรวม 7,860 ลา้นบาท (2561: 6,626 

ล้านบาท) 
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18 ประมาณการหน้ีสิน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์

พนกังาน 84,192  107,464  77,950  

 

100,129 

อื่น ๆ 1,979  3,426  1,979  3,426 

รวม 86,171  110,890  79,929  103,555 

 

โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไวมี้

ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัรา

ดอกเบี้ย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)  

 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

โครงการผลประโยชน์ 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 107,464  87,354  100,129  83,564 

        

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน        

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 18,900  13,688  13,783  10,242 

ตน้ทุนบริการในอดีต 14,628  -  14,062  - 

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพนั 3,103  2,620  2,842  2,521 

กาํไรจากการประมาณการตาม        

  หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (4,802)  -  (4,802) 

 36,631  11,506  30,687  7,961 
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

โครงการผลประโยชน์ 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น        

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม        

  หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั        

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 8,186  813  9,799  813 

- ขอ้สมมติทางการเงิน (22,964)  1,827  (21,541)  1,827 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์ (44,865)  8,700  (40,864)  8,700 

 (59,643)  11,340  (52,606)  11,340 

        

ผลประโยชน์จ่าย (260)  (2,736)  (260)  (2,736) 

 (260)  (2,736)  (260)  (2,736) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 84,192  107,464  77,950  100,129 

 

เม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งที่ถูก

เลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดร้ับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา

สุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแก้ไขโครงการดงักล่าวทาํให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการ

หน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หลักคณติศาสตร์ประกันภัย 2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด   1.5  3.3  1.5  3.3 

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   1.0 - 5.0  5.5 - 10.0  1.0 - 5.0  5.5 - 10.0 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0.0 - 24.0  3.5 - 12.0  1.5 - 24.0  3.5 - 12.0 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที่เผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่กาํหนดไวเ้ป็น 8 ปี (2561: 

19 ปี) 



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

57 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที่เก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่อาจเป็นไปได้

อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื่น ๆ คงที่  

 

 งบการเงินรวม 

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (6,219)  (6,534)  7,184  7,534 

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   7,105  7,199  (6,277)  (6,396) 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1  ขอ้สมมติลดลงร้อยละ 1 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด   (5,651)  (5,812)  6,508  6,668 

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   6,444  6,370  (5,708)  (5,686) 

 

19 หน้ีสินอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

เจา้หน้ีค่าซ้ือพนัธบตัร 397,689  -  397,689  - 

รายไดร้ับลว่งหนา้ 240,781  132,275  -  - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 126,289  161,816  51,335  85,165 

ดอกเบี้ยคา้งจ่าย 37,790  42,742  37,790  42,742 

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคา้งจ่าย 37,498  60,531  35,425  58,325 

เจา้หน้ีอื่น 26,992  11,771  26,992  7,676 

ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 5,001  3,942  5,001  3,942 

อื่น ๆ 6,094  4,991  1,557  1,376 

รวม 878,134  418,068  555,789  199,226 
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20 สํารอง 

 

 สาํรองประกอบดว้ย 

 

การจัดสรรกําไร และ/หรือ กําไรสะสม 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษัทจะต้องจดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”)    

อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิทุกครั้ งที่มีการจ่ายเงินปันผล จนกว่าสาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้ 

 

สาํรองตามกฎหมายของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

  

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 

 

กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 

 

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

 

21 รายได้ค่านายหน้า 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561 

 (พันบาท) 

ค่านายหน้าจากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 916,770  1,061,047 

ค่านายหน้าจากการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 98,244  116,245 

รวม 1,015,014  1,177,292 
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22 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายหลกัทรัพย ์ 120,568  58,180  120,568  58,180 

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการเงินลงทุน 118,750  85,278  -  - 

รายไดจ้ากการเป็นตวัแทนจาํหน่าย 19,797  8,670  19,797  8,670 

รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการ 

กองทุนส่วนบุคคล 

 

8,344 

  

16,449 

  

8,344 

  

16,449 

อื่น ๆ 478  -  478  - 

รวม 267,937  168,577  149,187  83,299 

 

23 กําไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ขาดทุนจากเงินลงทุน (19,451)  (922,293)  (19,451)  (922,293) 

กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ 204,521  1,093,444  204,521  1,093,444 

รายไดด้อกเบี้ยและเงินปันผล 70,407  296,230  70,076  296,132 

รวม 255,477  467,381  255,146  467,283 
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24 รายได้อื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากการขายพอร์ตลกูคา้ 111,341  -  111,341  - 

รายไดก้ารบริการดาํเนินงานและการบาํรุงรักษา 87,000  -  -  - 

รายไดจ้ากการรบัจา้งพฒันาซอฟตแ์วร์ 72,000  117,250  -  - 

รายไดค้า่สิทธิในการเขา้ถึงแพลตฟอร์ม 40,994  10,725  -  - 

รายไดค้่าที่ปรึกษาวจิยัและพฒันา -  135,400  -  - 

รายไดค้่าบริการเพื่อสนบัสนุนธุรกิจตามปกติ 21,733  -  23,480  - 

อื่น ๆ 24,941  35,674  24,840  35,674 

รวม 358,009  299,049  159,661  35,674 

 

25 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

เงินเดือนและโบนสั  723,734  732,701  546,189  606,227 

โครงการสมทบเงินที่กาํหนดไว ้  21,970  20,653  21,970  20,653 

โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไว ้ 18 36,631  11,506  30,687  7,961 

ค่าตอบแทนกรรมการ  6,180  2,400  2,197  - 

อื่น ๆ  75,198  99,365  90,149  107,196 

รวม  863,713  866,625  691,192  742,037 

 

โครงการสมทบเงินที่กาํหนดไว้ 

 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพสาํหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และ

บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนสาํรองเลี้ยงชีพน้ี

ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพตามข้อกาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ

กองทุนที่ไดร้ับอนุญาต 
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26 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสําคัญ 

 

กลุ่มบริษัทและบริษทัไม่มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการและพนักงานชั้นบริหารของกลุ่มบริษทัและ

บริษัทตั้ งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายหรือผู้อ ํานวยการฝ่ายขึ้ นไป รวมทั้ งตําแหน่งอื่นที่ เทียบเท่า นอกเหนือจาก

ผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติซ่ึงได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนกรรมการ และสวสัดิการ 

ต่าง ๆ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 123,744  139,515  81,647  78,888 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานและอื่น ๆ 17,015  11,722  16,022  8,708 

รวม 140,759  151,237  97,669  87,596 

 

27 ค่าใช้จ่ายอื่น 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ค่าธรรมเนียมการบริการและจดัเก็บขอ้มูล 109,482  48,483  91,586  43,919 

ค่าเช่าและค่าบาํรุงรักษา 83,933  89,392  72,872   69,948 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 73,441  51,143  29,373  24,304 

ค่าบริการเพือ่สนบัสนุนธุรกิจตามปกติ 63,468  56,987  59,576  50,970 

ค่าใชจ้่ายโฆษณาและส่งเสริมการขาย 35,654  81,123  23,202  35,963 

ค่าใชจ้่ายการวิจยั 18,539  94,119   -   - 

ค่าภาษีอากร 15,279  27,265  14,970    26,215  

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 9,794  13,270  8,853   11,838  

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 9,005   -   -   - 

ค่าเดินทาง 8,823  11,608  1,301  3,307 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 8,057  7,236  7,930  7,106 

อื่น ๆ 22,935  21,213  15,726  9,147 

รวม 458,410  501,839  325,389  282,717 
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28 ภาษีเงินได้ 

 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน         

สาํหรับปีปัจจบุนั  148,927  143,676   140,532   140,003 

ภาษีปีก่อน ๆ ที่บนัทึกสูงไป (1,030)  (221)   (1,030)  (221) 

 147,897  143,455   139,502   139,782 
  

 
 

   
 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

การเปลีย่นแปลงของผลต่างชัว่คราว (76,468)  (50,427)   (69,925)  (46,786) 

 (76,468)  (50,427)   (69,925)  (46,786) 

รวมภาษีเงินได้ 71,429  93,028   69,577  92,996 

 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

 งบการเงินรวม 
 2562  2561 

 

ก่อนภาษ ี

เงินได ้  

ค่าใชจ้่าย

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

 

ก่อนภาษ ี

เงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ้่าย)

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณ

การตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 59,643  (11,929)  47,714 

 

(11,340)  2,268  (9,072) 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 215  (43)  172  180  (36)  144 

รวม 59,858  (11,972)  47,886  (11,160)  2,232  (8,928) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 

 

ก่อนภาษ ี

เงินได ้  

ค่าใชจ้่าย

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

 

ก่อนภาษ ี

เงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ้่าย)

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณ

การตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั 52,606  (10,521)  42,085 

 

(11,340)  2,268  (9,072) 

เงินลงทุนเผ่ือขาย 215  (43)  172  180  (36)  144 

รวม 52,821  (10,564)  42,257  (11,160)  2,232  (8,928) 

 

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แท้จริง 

 

 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   383,157    509,895 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  76,631  20.0  101,979 

รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษี   (10,337)    (12,462) 

ค่าใชจ้่ายตอ้งห้ามทางภาษี   7,857    5,712 

ค่าใชจ้่ายที่มีสิทธิหักทางภาษีไดเ้พิ่มขึ้น   (1,692)    (1,980) 

ภาษีปีก่อน ๆ ที่บนัทึกสูงไป   (1,030)    (221) 

รวม 18.6  71,429  18.2  93,028 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   371,271    504,855 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.0  74,254  20.0  100,971 

รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษี   (2,054)    (5,859) 

ค่าใชจ้่ายตอ้งห้ามทางภาษี   99    85 

ค่าใชจ้่ายที่มีสิทธิหักทางภาษีไดเ้พิ่มขึ้น   (1,692)    (1,980) 

ภาษีปีก่อน ๆ ที่บนัทึกสูงไป   (1,030)    (221) 

รวม 18.7  69,577  18.4  92,996 

 

 งบการเงินรวม 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย ์  หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

รวม 60,082  38,269  (7,342)  (50,025) 

การหักกลบรายการบญัชี (7,342)  (28,411)  7,342  28,411 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีสุทธ ิ 52,740 

 

9,858  

 

- 

  

(21,614) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หน้ีสิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

รวม 45,089  28,411  (7,342)  (50,025) 

การหักกลบรายการบญัชี (7,342)  (28,411)  7,342  28,411 

สินทรัพย์ (หน้ีสิน) ภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีสุทธ ิ 37,747 

 

-  

 

- 

  

(21,614) 
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 งบการเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ณ วนัที่  

1 มกราคม 

2562 

  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

  

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุน 7,031  23,065  -  30,096 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,816  (450)  -  1,366 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 668  -  -  668 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ -  140  -  140 

ประมาณการหน้ีสิน 22,179  6,984  (11,929)  17,234 

หน้ีสินอื่น 6,575  4,003  -  10,578 

รวม 38,269  33,742  (11,929)  60,082 

        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุน (49,618)  42,319  (43)  (7,342) 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ (407)  407  -  - 

รวม (50,025)  42,726  (43)  (7,342) 

        

สุทธิ (11,756)  76,468  (11,972)  52,740 
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 งบการเงินรวม 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

ณ วนัที่  

1 มกราคม 

2561 

  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

  

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2561 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุน -  7,031  -  7,031 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  1,816  -  1,816 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 668  -  -  668 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ 653  (653)  -  - 

ประมาณการหน้ีสิน 19,888  23  2,268  22,179 

หน้ีสินอื่น 5,459  1,116  -  6,575 

รวม 26,668  9,333  2,268  38,269 

        

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

เงินลงทุน (90,108)  40,526  (36)  (49,618) 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ (975)  568  -  (407) 

รวม (91,083)  41,094  (36)  (50,025) 

        

สุทธิ (64,415)  50,427  2,232  (11,756) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

 ณ วนัที่  

1 มกราคม 

2562 

  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

  

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม  

2562 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

เงินลงทุน  7,031  21,264  -  28,295 

ทรัพยสิ์นรอการขาย  668  -  -  668 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์  -  140  -  140 

ประมาณการหน้ีสิน  20,712  5,795  (10,521)  15,986 

รวม  28,411  27,199  (10,521)  45,089 

         

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

เงินลงทุน  (49,618)  42,319  (43)  (7,342) 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์  (407)  407  -  - 

รวม  (50,025)  42,726  (43)  (7,342) 

         

สุทธิ  (21,614)  69,925  (10,564)  37,747 

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

 ณ วนัที่  

1 มกราคม 

2561  

  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

  

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2561 

  (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

เงินลงทุน  -   7,031  -  7,031 

ทรัพยสิ์นรอการขาย  668  -   -  668 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์  653  (653)  -  - 

ประมาณการหน้ีสิน  19,130  (686)  2,268  20,712 

รวม  20,451  5,692  2,268  28,411 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

 ณ วนัที่  

1 มกราคม 

2561  

  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

  

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 

2561 

  (พันบาท) 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

เงินลงทุน  (90,108)  40,526  (36)  (49,618) 

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์  (975)  568  -  (407) 

รวม  (91,083)  41,094  (36)  (50,025) 

         

สุทธิ  (70,632)  46,786  2,232  (21,614) 

 

29 กําไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 311,728  416,867  301,695  411,859 

จาํนวนหุ้นสามญัที่ออกจาํหน่ายแลว้ 240,000  240,000  240,000  240,000 

กําไรต่อหุ้น (ข้ันพ้ืนฐาน) (บาท) 1.30  1.74  1.26  1.72 
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30 เงินปันผล 

 

ผูถ้ือหุ้นของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

วนัที่อนุมติั 

กาํหนดจ่าย 

เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล

ต่อหุ้น 

  

จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 

ปี 2562      

เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 19 สิงหาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 0.45  108,000 

เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 12 ธนัวาคม 2562 18 ธนัวาคม 2562 0.32  76,800 

รวม   0.77  184,800 

      

ปี 2561      

เงินปันผลประจาํปี 2560 4 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561 0.05  12,000 

 

31 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานขา้งล่างน้ี เป็นผลการดาํเนินงานที่วดัโดยใชก้าํไรจากการดาํเนินงาน

ตามส่วนงาน ซ่ึงนําเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
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 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 ส่วนงาน

นายหนา้ซ้ือขาย

หลกัทรัพยแ์ละ 

วาณิชธนกิจ  

 

 

 

อื่น ๆ  

 

 

 

รวม 

 ส่วนงาน

นายหนา้ซ้ือขาย

หลกัทรัพยแ์ละ 

วาณิชธนกิจ 

  

 

 

อื่น ๆ  รวม 

 (พันบาท) 

รายได ้  1,254,797    347,472   1,602,269  1,333,580  545,580  1,879,160 

ค่าใชจ้่าย  (468,346)    (231,066)    (699,412)   (514,762)  (306,694)  (821,456) 

กาํไรจากการดาํเนินงาน

ตามส่วนงาน 786,451  116,406  902,857  818,818  238,886  1,057,704 

รายไดอ้ื่น     358,009      299,049 

ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน     (877,709)      (846,858) 

ภาษีเงินได ้     (71,429)      (93,028) 

กําไรสําหรับปี     311,728      416,867 

 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มี

สาระสาํคญั 

 

32 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

  

ความสัมพนัธ์ที่มีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัที่มีรายการระหว่างกนั

ที่มีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทัในระหว่างปีมีดงัต่อไปน้ี  

 

 

ช่ือกิจการ 

ประเทศที่

จัดต้ัง/สัญชาติ 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลที่ มีอ ํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 

ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี

รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะทํา

หนา้ที่ในระดบับริหารหรือไม่) 
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ช่ือกิจการ 

ประเทศที่

จัดต้ัง/สัญชาติ 

 

ลักษณะความสัมพันธ์ 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไทย เป็นบริษทัใหญ่ ถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 99.9 และ

มีผูแ้ทนเป็นกรรมการของบริษทั 

บริษทั ดิจิทลั เวนเจอร์ส จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางตรงถือหุ้นร้อยละ 99.9 

Cambodian Commercial Bank Ltd. กมัพูชา เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 

บริษทั บริหารสินทรัพย ์รัชโยธิน จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลยีส แบร์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ไทยพาณิชยล์ีสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)* ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)** ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ธ.ท.พ. ศูนยฝึ์กอบรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 

บริษทั สยามพิธิวฒัน์ จาํกดั* ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ไทยพาณิชยพ์ลสั จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ไทยพาณิชย ์โพรเทค จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 

บริษทั เอสซีบี อบาคสั จาํกดั  ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 

บริษทั ส.อ.ก. จาํกดั (มหาชน) *** ไทย เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัใหญ่ 

บริษทั มหิศร จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 

SCB-Julius Baer (Singapore) Pte. Ltd. สิงคโปร์ เป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัใหญ่ 
 

*       บริษทัชาํระบญัชีเสร็จส้ินในระหว่างปี 2562 
**   เม่ือวนัที่ 26 กนัยายน 2562 บริษทัใหญ่ไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั ไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
***  บริษทัอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

รายไดค้่านายหนา้ อตัราที่คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา 

รายไดด้อกเบี้ย อตัราที่คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

รายไดอ้ี่น ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา 

ค่าบริการเพือ่สนบัสนุนธุรกิจตามปกติ ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา 

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา 

ตน้ทุนทางการเงิน อตัราที่คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
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รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

ค่าเช่าจ่าย ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา 

ค่าใชจ้่ายอื่น ราคาที่ตกลงกนัตามสัญญา 

ตราสารอนุพนัธ์ อตัราที่คิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 

 

รายการที่สาํคญักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

   รายไดค้่านายหนา้ 4,346  5,982  4,346   5,982 

   รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการเงินลงทุน 118,750  85,278  -  - 

   รายไดด้อกเบี้ย 8,006  12,766  7,675  12,668 

   รายไดอ้ื่น 201,434  263,375  1,439  - 

   กาํไรจากตราสารอนุพนัธ์ 91,846  968,473  91,846  968,473 

ค่าบริการเพือ่สนบัสนุนธุรกิจตามปกติ 63,468  56,987  59,576  50,970 

   ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 20,349  6,464  20,349  6,464 

   ตน้ทุนทางการเงิน 2,123  41,794  2,123  41,794 

   ค่าเช่าจ่าย 21,872  20,618  21,872  20,618 

   ค่าใชจ้่ายอื่น 9,686  7,143  9,559  6,313 

        

บริษัทย่อยทางตรง        

   รายไดอ้ื่น -  -  1,748  - 

        

บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่        

   รายไดค้่านายหนา้ 3,045  10,101  3,045  10,101 

   รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 4,184  3,046  4,184  3,046 

   รายไดอ้ื่น 131,634  -  131,634  - 

ค่าใชจ้่ายอื่น 221  -  221  - 

        

บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่        

   ค่าใชจ้่ายอื่น 12,325  10,701  12,325   10,701  
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ยอดคงเหลือที่สาํคญักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

บริษัทใหญ่        

   เงินฝากธนาคาร 1,010,879  1,310,674  793,939  1,254,727 

   สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 50,295  86,653  50,295  86,653 

สินทรัพยอ์ื่น 1,440  102,500  1,440  - 

   เงินประกนัการเช่า 2,288   2,288   2,288   2,288  

   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 151,618  607,224  151,618  607,224 

   หน้ีสินอื่น 251,671  159,210  10,627  25,802 

        

บริษัทย่อยทางตรง        

   สินทรัพยอ์ื่น -  -  146  - 

        

บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่        

   เงินประกนัการเช่า 2,663   1,699   2,663   1,699  

   หน้ีสินอื่น 145  129  145  129 

 

ภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (พันบาท) 

จํานวนเงินข้ันต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่า

ดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้    

ภายใน 1 ปี 29,652  16,444 

1 - 5 ปี 39,950  7,666 

รวม 69,602  24,110 
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สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

(ก) สัญญาการรับบริการเพ่ือสนับสนุนธุรกิจตามปกติ 

 

กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ทาํสัญญาการรับบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจตามปกติกับธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด 

(มหาชน) โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี เม่ือส้ินสุดระยะเวลาตามสัญญา หากไม่มีคู่สัญญารายใดบอกเลิกสัญญาให้ถือ

ว่าสัญญาน้ีมีผลใช้บงัคบัต่อไปอีก 1 ปี นับแต่วนัที่ครบกาํหนดอายุดงักล่าวเป็นคราว ๆ ไป กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใด 

ไม่ประสงคจ์ะต่ออายสุัญญาเม่ือสัญญาครบกาํหนดในคราวใด ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้

คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกว่า 90 วนัก่อนครบกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดสัญญาดงักล่าว คู่สัญญาฝ่าย

ใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเม่ือใดก็ไดโ้ดยแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 

30 วนั ขอบเขตการรับบริการประกอบด้วย งานบญัชีและการเงิน งานทรัพยากรบุคคล งานอบรม งานWealth 

Academy (License) งานตรวจสอบ งานกํากับและควบคุม  งานเลขานุการคณะกรรมการ  งานการตลาด  

งานประชาสัมพนัธ์ งานบริหารงานบริการกลาง งานบริหารงานจดัซ้ือทัว่ไป งานบริหารงานอาคาร งานบริหาร

ความปลอดภยัและรักษาความปลอดภยั งานเทคโนโลยี และงานกฎหมาย โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัตกลงชาํระ

ค่าตอบแทนบริการเพื่อสนบัสนุนธุรกิจตามปกติตามที่ระบุไวใ้นสัญญา  

 

(ข) สัญญาเช่าพืน้ที่ 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าหลายฉบบัและบริการกบัธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทั มหิศร จาํกดั โดย

สัญญามีระยะเวลา 3 ปี ผูใ้ห้บริการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีไดท้นัที โดยจะแจง้ให้บริษทัทราบล่วงหนา้เป็นระยะเวลา

ไม่นอ้ยกว่า 90 วนั บริษทัตกลงชาํระค่าเช่าและค่าบริการอาคารตามที่ระบุไวใ้นสัญญา 

 

(ค) สัญญาการให้บริการ 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาการให้บริการสนบัสนุนงานวาณิชธนกิจกบัธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) สัญญาน้ีจะมีผล

บงัคบัใช้ต่อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาระหว่างกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอบเขตการให้บริการคือสนับสนุน

งานวาณิชธนกิจ ตลาดทุน และ Primary Distribution ของธนาคาร โดยบริษทัไดร้ับชาํระค่าบริการตามที่ระบุไวใ้น

สัญญา 

 

  



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

75 

บริษทัไดท้าํสัญญาการให้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจตามปกติกบับริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร์ จาํกดั 

สัญญาน้ีจะมีผลบงัคบัใชต่้อไปจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญาระหว่างกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ขอบเขตการให้บริการ

ประกอบดว้ย งานสนบัสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกบัการลงทนุในหลกัทรัพยท์ีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

และระบบงานสนับสนุน งานผลิตภณัฑ์และการให้คาํปรึกษา และงานกาํกบัดูแลความเส่ียงดา้นการลงทุน บริษทั

ไดร้ับค่าตอบแทนการบริการเพื่อสนบัสนุนธุรกิจตามที่ระบุไวใ้นสัญญา  

 

บริษัทได้ทาํสัญญาการให้บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจตามปกติกบับริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จาํกัด โดยสัญญามี

ระยะเวลา 1 ปี เม่ือส้ินสุดระยะเวลาตามสัญญา หากไม่มีคู่สัญญารายใดบอกเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญาน้ีมีผลใช้

บงัคบัต่อไปอีก 1 ปี นบัแต่วนัที่ครบกาํหนดอายดุงักล่าวเป็นคราว ๆ ไป กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ประสงคจ์ะต่ออายุ

สัญญาเม่ือสัญญาครบกาํหนดในคราวใด ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วนัก่อนครบกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดสัญญาดงักล่าว คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีสิทธิ

บอกเลิกสัญญาเม่ือใดก็ได ้โดยคู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจะตอ้งแจง้ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบ

ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ขอบเขตการให้บริการคืองานบริหารความเส่ียง โดยบริษัทได้รับ

ค่าตอบแทนการบริการเพื่อสนบัสนุนธุรกิจตามที่ระบุไวใ้นสัญญา 

 

ธนาคารไทยพาณิชย  ์จาํกัด (มหาชน) ว่าจ้างบริษัทย่อยและบริษัทย่อยตกลงให้บริการเก่ียวกับ Digital Wealth 

Solutions, Digital Retail Solutions Project, MeTang Application and Web UI development and Integration สัญญา

น้ีมีผลใชบ้งัคบันบัแต่วนัที่ทาํสัญญาน้ีเป็นตน้ไป จนถึงเดือนธนัวาคม 2562 กรณีที่คู่สัญญารายใดประสงคจ์ะต่ออายุ

สัญญา ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร ธนาคารตกลงชาํระค่าบริการแก่บริษทัย่อยในจาํนวนที่

ระบุไวใ้นสัญญา 

 

บริษทัย่อยตกลงให้สิทธิในการเขา้ถึงแพลตฟอร์ม Supply Chain Solution แก่ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

เป็นระยะเวลา 5 ปีนบัตั้งแต่วนัที่ 15 สิงหาคม 2561 จนถึงปี 2566 กรณีที่คู่สัญญารายใดประสงคจ์ะต่ออายสุัญญา ให้

คู่สัญญาฝ่ายนั้นบอกกล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร ธนาคารตกลงชาํระค่าสิทธิในการเขา้ถึงแก่บริษทัย่อยในจาํนวนที่

ระบุไวใ้นสัญญา 

 

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ต่งตั้งให้บริษทัยอ่ยดาํเนินการบริหารจดัการเงินลงทุนของธนาคาร ภายใต้

ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นสัญญาบริหารจดัการเงินลงทุน ฉบบัลงวนัที่ 29 เมษายน 2559 รวมถึงนโยบาย

การลงทุน สัญญาน้ีมีผลใช้บงัคบันับแต่วนัที่ทาํสัญญาน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัที่ 31 ธนัวาคมของปีที่ทาํสัญญาน้ี และ

ให้สัญญาน้ีมีผลใชบ้งัคบัต่อไปอีกคราวละ 1 ปีโดยอตัโนมติั สัญญาน้ีจะส้ินสุดเม่ือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิก

สัญญาให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั โดยบริษทัยอ่ยจะไดร้ับค่าธรรมเนียมการจดัการเงินลงทุนใน

อตัราตามที่ระบุในนโยบายการลงทุน 
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33 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  8,378  -  - 

รวม -  8,378  -  - 

        

จํานวนเงินข้ันต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน        

  ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้        

ภายใน 1 ปี 12,060  12,351  8,526  7,050 

1 - 5 ปี 8,425  16,842  8,425  13,308 

รวม 20,485  29,193  16,951  20,358 

        

ภาระผูกพันอื่น ๆ        

สัญญารับความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 28,456  39,424  28,456  39,424 

รวม 28,456  39,424  28,456  39,424 

 

สัญญาสําคัญที่ทํากับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดท้าํสัญญาเช่าพื้นที่สํานักงานและบริการหลายฉบบักบับริษทัในประเทศหลายแห่งโดยมี

ระยะเวลาเช่า 2 - 3 ปี กลุ่มบริษทัและบริษทัตกลงชาํระค่าเช่าและค่าบริการตามที่ระบุไวใ้นสัญญา 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาเช่ายานพาหนะกับกิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกนั โดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี บริษทัมีสิทธิบอกเลิก

สัญญาเม่ือใดก็ไดโ้ดยจะตอ้งแจง้ผูใ้ห้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั บริษทัตกลงชาํระค่าเช่า

ตามที่ระบุในสัญญา 
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34 เหตุการณ์หลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

34.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นควรให้

นาํเสนอผูถ้ือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2562 เป็นเงินปันผลจ่ายใน

อตัราหุ้นละ 1.26 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 301.7 ลา้นบาท โดยที่บริษทัไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.77 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 184.8 ลา้นบาท ทาํให้คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัรา 

หุ้นละ 0.49 บาท เป็นจาํนวนเงิน 116.9 ลา้นบาท มติดงักล่าวจะนาํเสนอในการประชุมสามญัประจาํปีของ 

ผูถ้ือหุ้นต่อไป 

34.2 เม่ือวนัที่ 14 เมษายน 2563 บริษทัไดแ้จง้ยกเลิกการเช่าพื้นที่สาขาท่าแพ และสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เวสตเ์กต 

ซ่ึงจะมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบที่มี

สาระสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นครั้ งแรก และจะมีผลบงัคบัใช้กบั

งบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16* การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 19* การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง

การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ

บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ

ทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที่มีผลบงัคบัใช้

อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกบั

เคร่ืองมือทางการเงินมีดงัน้ี  

 

(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 

ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือ

ขาดทุน ทั้งน้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีจะยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีที่จะถือจนครบ

กาํหนด หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามที่กาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที่ 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์าง

การเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 

อนุพนัธ์จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตาม TFRS 9  

 

(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายจะรับรู้ดอกเบี้ยรับและ

ดอกเบี้ยจ่ายดว้ยอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง  

 

(3) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

 

TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในขณะที่ปัจจุบนักลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และ

การคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมิน

ว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

อยา่งไร โดยใชค้วามน่าจะเป็นถ่วงนํ้าหนกัเป็นเกณฑ ์
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รูปแบบใหม่ของการพิจารณาดอ้ยค่าจะถือปฏิบัติกบัสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดั

จาํหน่าย หรือมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน  

 

(4) การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน 

 

TFRS 9 แนะนําวิธีการจัดประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหน้ีสินทาง

การเงินเป็น 2 ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย และวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี 

หน้ีสินทางการเงินจะจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

ไดก้็ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พื่อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 

 

ตาม TFRS 9 การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินที่จัดประเภทเป็นหน้ีสินทาง

การเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนตอ้งแสดงรายการดงัน้ี  

- จาํนวนเงินของมูลค่ายติุธรรมที่เปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือจะแสดงในกาํไรหรือขาดทุน 

 

กลุ่มบริษทัคาดว่าจะถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีเป็นครั้ งแรกโดยปรับปรุงผลกระทบกบั

กําไรสะสม หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทจะไม่นํา

ข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติกับข้อมูลที่แสดงเปรียบเทียบ จากการประเมิน 

ผลกระทบเบื้องตน้ของการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

เป็นครั้ งแรก กลุ่มบริษทัคาดว่าไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 (“TFRS 16”) ไดน้าํเสนอวิธีการบญัชีเดียวสําหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่า

ตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้น

หรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐาน

การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัที่มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

  



บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

80 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและประโยชน์ที่ไดร้ับที่เก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าใน

กําไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า และรับรู้หน้ีสินในกรณีที่การจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามี

ช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าสาํหรับสัญญาเช่าดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 32 และ 33 ส่งผลให้ลกัษณะ

ของค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย์

สิทธิการใชแ้ละดอกเบี้ยจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาดว่าจะถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นครั้ งแรก ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ดว้ยวิธีปรับปรุง

ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั จากการประเมินผลกระทบเบื้องตน้ของการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นครั้ งแรก  

กลุ่มบริษทัและบริษทัคาดว่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะเพิ่มขึ้นประมาณ 99 ลา้นบาท และ 80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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