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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีสิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2564   

1. ข้อมูลทั"วไป 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์” เป็นนิติบุคคลที�จัดตั9 งขึ9 นตามพระราชบัญญัติ              
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อทาํหน้าที�เป็นตลาดหรือศูนย์กลาง                      
การซื9อขายหลกัทรัพย ์และให้บริการที� เกี�ยวข้องโดยไม่นําผลกาํไรมาแบ่งปันกัน ตลาดหลกัทรัพย์เริ� ม               
การซื9อขายหลกัทรัพยเ์มื�อวนัที� 30 เมษายน 2518 ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยด์าํเนินงานภายใตพ้ระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที�อยูต่ามที�จดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่ที�เลขที� 93 ชั9น 17    
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ธุรกิจหลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกิจการย่อย ที�สาํคญัสรุปไดด้งันี9  

1) ธุรกิจด้านตราสารทุน ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดระบบการซื9 อขายหลักทรัพย ์
จดทะเบียน การใหบ้ริการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์การบริหารงานรับฝากหลกัทรัพย ์รวมถึง
การกาํกบัดูแลการซื9อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัจดทะเบียนและบริษทัสมาชิก 

2) ธุรกิจดา้นตราสารอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ การจดัระบบการซื9อขายและการชาํระราคาสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ หรือ
ตราสารอนุพนัธ์ทุกประเภทรวมทั9งบริการอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกรรมการซื9อขายสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ 

3) การบริการด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การให้บริการระบบงานซื9อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ 
ผา่นอินเทอร์เน็ต การใหบ้ริการขอ้มูล รวมถึงการใหบ้ริการบริษทัหลกัทรัพย ์   

4) การบริการงานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
5) การบริการอื�น ไดแ้ก่ งานบริการกองทุน และงานตวัแทนการชาํระเงิน 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี9 จัดทาํขึ9 นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี                  
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดที�เป็นไปตามความในพระราชบญัญติัการบัญชี 
พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�ตลาดหลกัทรัพยใ์ชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั 
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี9  

งบการเงินนี9ไดจ้ดัทาํขึ9นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี9 ได้จดัทาํขึ9นโดยรวมงบการเงินของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซึ� งต่อไปนี9
เรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) และกิจการย่อย (ซึ� งต่อไปนี9 เ รียกว่า “กิจการย่อย”) (รวมเรียกว่า                         
“กลุ่มกิจการ”) ดงัต่อไปนี9  

  จดัตั9งขึ9นใน อตัราร้อยละ 
ชื�อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
กิจการยอ่ยทางตรง     
บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั การให้บริการงานรับฝากและ ไทย 100.00 100.00 
    งานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์    
     
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม การบริหารกองทุนรวม ไทย 100.00 100.00 
 เพื�อผูล้งทุนตา่งดา้ว จาํกดั      
     
บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั การจดัการการลงทุนในตราสาร NVDR ไทย 100.00 100.00 
      
     
บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จาํกดั* การให้บริการระบบงาน ไทย - 100.00 
  ดา้นคอมพิวเตอร์    
     
บริษทั ตลาดสญัญาซื9อขายล่วงหนา้ ศูนยซื์9อขายสญัญาซื9อขายลว่งหนา้ ไทย 100.00 100.00 
  (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)      
     
บริษทั สาํนักหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั สาํนกัหกับญัชีและบริการระบบงาน ไทย 100.00 100.00 
  หลงัซื9อขายหลกัทรัพยแ์ละสญัญา    
  ซื9อขายล่วงหนา้    
     
บริษทั  เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ9ง จาํกดั** ธุรกิจดา้นการลงทุน ไทย 100.00 100.00 
 (จดทะเบียนจดัตั9งบริษทั เมื�อวนัที� 21 พฤษภาคม 2563)     

* เมื�อวนัที� 16 มิถุนายน 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์มติเห็นชอบในการโอนหุน้สามญัของบริษทั เซ็ทเทรด ดอท 
คอม จาํกดั ที�ตลาดหลกัทรัพยถื์ออยู่จาํนวน 799,998 หุ้น ให้แก่ บริษทั เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ9ง จาํกดั โดยได้จดทะเบียนโอนหุ้นกับ
กระทรวงพาณิชยใ์นวนัที� 1 ตุลาคม 2564 

** เมื�อวนัที� 20 พฤษภาคม 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์มติโอนหุ้นสามญัของบริษทั ฟินเน็ต อินโนเวชั�น เน็ตเวิร์ค 
จาํกดั และบริษทั ไลฟ์ฟินคอร์ป จาํกดั ที�ตลาดหลกัทรัพยถื์ออยูจ่าํนวน 20,000,000 หุน้ และ 3,000,000 หุน้ ตามลาํดบั ใหแ้ก่บริษัท 
เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ9ง จาํกดั โดยไดจ้ดทะเบียนโอนหุ้นกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัที� 1 กรกฎาคม 2563 

ต่อมาเมื�อวนัที� 16 มิถนุายน 2564 ที�ประชุมคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์มติอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั เซ็ท เวนเจอร์ 
โฮลดิ9ง จาํกดั จากทุนจดทะเบียนเดิม 300 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 420 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนเพื�อเสนอขาย
ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยท์ั9งหมด โดยหุน้เพิ�มทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2564 
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  จดัตั9งขึ9นใน อตัราร้อยละ 
ชื�อกิจการ ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
กิจการยอ่ยทางออ้ม     
บริษทั ฟินเน็ต อินโนเวชั�น เน็ตเวิร์ค จาํกดั การบริการระบบการชาํระเงิน ไทย 100.00 100.00 
  สาํหรับตลาดทุน    
     
บริษทั ไลฟ์ฟินคอร์ป จาํกดั การให้บริการระบบเครือข่าย ไทย 100.00 100.00 
  อิเล็กทรอนิกสเ์พื�อการระดมทุน    
     
บริษทั ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จาํกดั การให้บริการระบบเครือข่าย ไทย 100.00 100.00 
 (จดทะเบียนจดัตั9งบริษทั เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม   อิเลก็ทรอนิกส์ และ/หรือ    
  2563)  ระบบงานสนบัสนุน ใหบ้ริการ    
  ที�จะรองรับธุรกรรมอิเลก็ทรอนิกส์    
  และธุรกรรมดิจิทลั    
     
บริษทั ศูนยซื์9อขายสินทรัพยดิ์จิทลัไทย จาํกดั ศูนยซื์9อขายสินทรัพยดิ์จิทลั และการ ไทย 100.00 100.00 
 (จดทะเบียนจดัตั9งบริษทั เมื�อวนัที� 14 กนัยายน 2563)   ใหบ้ริการระบบงานโครงสร้าง    
  พื9นฐานหรือระบบงานที�เกี�ยวขอ้ง    

เพื�อสนบัสนุนการซื9อขายสินทรัพย์
ดิจิทลั 

   

บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จาํกดั การให้บริการระบบงาน ไทย 100.00 - 
  ดา้นคอมพิวเตอร์    
กิจการร่วม     
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ กองทุน ไทย 6.79 7.76 
   การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์     
     
บริษทั หลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) การให้สินเชื�อเพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 40.70 40.70 

    
 และกิจการการยืม และใหย้มื

หลกัทรัพย ์    
กิจการร่วมคา้     
บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั  ธุรกิจสื�อที�เนน้การให้ความรู้ ไทย 50.00 50.00 
 (จดทะเบียนเลิกบริษทั เมื�อวนัที� 26 ธันวาคม 2561)  ดา้นการเงินและการลงทุน    
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รายละเอียดของกิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี9   
1) กิจการร่วม 

  1.1) กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ดาํเนินงาน
ภายใตข้อ้กาํหนดของระเบียบวิธีปฏิบติัเรื�องกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระ
ราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 1) พ.ศ. 2541 ซึ� งกาํหนดให้ตลาดหลกัทรัพยล์งทุนโดย
การจ่ายเงินสมทบครั9 งเดียว เป็นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท และสัดส่วนการถือครอง                
จะเปลี�ยนแปลงลดลงไปตามสัดส่วนของเงินสมทบเพิ�มเติมที�สมาชิกกองทุนจ่ายเขา้กองทุน
ดงักล่าวในอนาคต ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ไดค้วบคุมการดาํเนินงานแต่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
เกี�ยวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ
การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ดงันั9นเงินลงทุนในกองทุนดงักล่าวจึงเป็นเงินลงทุน         
ในกิจการร่วม 

  1.2) บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

 บริษัทหลักทรัพย์ เพื�อธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) เป็นแหล่งเงินทุนและเสริม            
สภาพคล่องให้แก่บริษทัหลกัทรัพย ์และสนบัสนุนการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยอ์ย่างยั�งยืน ทั9งนี9  
ตลาดหลกัทรัพยไ์ดแ้ต่งตั9งตวัแทนของตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 5 คนเขา้เป็นกรรมการบริษทั 
ซึ� งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจาํนวนทั9 งสิ9น 11 คนโดยกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วม     
ในการตัดสินใจเกี�ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษัท ดงันั9นเงินลงทุน         
ในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม 

 บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนจาํกัด และหุ้นของ
บริษทันี9 ไม่มีราคาเสนอซื9อขายในตลาด 

2) กิจการร่วมคา้ 

2.1) บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั   

บริษัท แฟมมิลี� โนฮาว จาํกัด  ดําเนินธุรกิจสื�อที�นําเสนอเนื9อหาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน       
เพื�อประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนและการบริหารเงินส่วนบุคคล ตลาดหลกัทรัพยไ์ดร่้วมงาน
กับบริษัทที�ถือหุ้นร่วมกันแห่งหนึ� ง โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิร่วมกัน ดังนั9 นเงินลงทุน       
ในบริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั จึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้  

บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั เป็นบริษทัจาํกัด และหุ้นของบริษัทนี9 ไม่มีราคาเสนอซื9อขาย     
ในตลาด  
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ทั9งนี9  บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
ในวนัที� 26 ธนัวาคม 2561 โดยปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 

ข) ตลาดหลกัทรัพยจ์ะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือกิจการย่อยได ้หากตลาดหลกัทรัพยมี์
สิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�ง
การกิจกรรมที�ส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั9นได ้ 

ค)  ตลาดหลักทรัพย์นํางบการเงินของกิจการย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั9 งแต่ว ันที�                
ตลาดหลกัทรัพย์มีอาํนาจในการควบคุมกิจการย่อยจนถึงวนัที�ตลาดหลกัทรัพยสิ์9นสุดการควบคุม     
กิจการยอ่ยนั9น   

ง) งบการเงินของกิจการย่อยได้จัดทําขึ9 นโดยใช้นโยบายการบัญชีที�สําคัญเช่นเดียวกันกับของ        
ตลาดหลกัทรัพย ์

จ) ยอดคงคา้งระหว่างกลุ่มกิจการ รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม                   
นี9แลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายและสินทรัพยสุ์ทธิของ
กิจการย่อยส่วนที�ไม่ไดเ้ป็นของตลาดหลกัทรัพย ์และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบ
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จรวมและส่วนของเงินกองทุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 ตลาดหลกัทรัพยจ์ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในกิจการย่อย กิจการร่วมคา้และกิจการ
ร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่  

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เริ"มมผีลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่างปี กลุ่มกิจการไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มใน
หรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัใหมี้ขึ9นเพื�อให้มีเนื9อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู ้ใช้
มาตรฐาน  

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติันี9 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ      
งบการเงินของกลุ่มกิจการ  
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"จะมผีลบังคับใช้สําหรับงบการเงนิที"มีรอบระยะเวลาบัญชีที"เริ"มในหรือ
หลังวนัที" 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซึ� งจะมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ�มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ9นเพื�อใหมี้เนื9อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐาน                              
การรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผ่อนปรนในทางปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชั�วคราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการเชื�อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี9จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
ของกลุ่มกิจการ 

4. นโยบายการบัญชีที"สําคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

รายได้ค่าธรรมเนียม 

รายได้ค่าธรรมเนียมการซื9 อขายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้างานทะเบียนหลักทรัพย์ รายได้
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน รายไดจ้ากงานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์รายไดจ้ากการ
บริการบริษทัหลกัทรัพย ์รายไดค่้าแรกเขา้ใชบ้ริการขอ้มูล รายไดจ้ากงานรับฝากหลกัทรัพย ์รายไดค่้าแรกเขา้ใช้
บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายไดค่้าแรกเขา้เป็นสมาชิก รายไดค่้าแรกเขา้บริการกองทุนและรายไดจ้าก
การบริการ Digital Gateway รับรู้เป็นรายได ้เมื�อกิจการปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ9น 

รายไดค่้าธรรมเนียมรายปีนายทะเบียนหลกัทรัพย ์รายไดค่้าธรรมเนียมรายปีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน รายไดจ้าก
การบริการบริษทัหลกัทรัพยต์ามระยะเวลา รายไดค้่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี รายไดค่้าบริการกองทุน รายได้
ตวัแทนการชาํระเงินและรายไดจ้ากการบริการ Digital Gateway ตามระยะเวลา รับรู้เป็นรายไดต้ามภาระที�ต้อง
ปฏิบติัเสร็จสิ9นตลอดช่วงเวลา 

รายไดที้�รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงกาํหนดเรียกชาํระตามสญัญาแสดงไวเ้ป็นรายไดค้า้งรับ ซึ�งแสดงเป็นส่วนหนึ�ง
ของลูกหนี9 อื�นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ�งจะจดัประเภทเป็นลูกหนี9การคา้เมื�อกิจการมีสิทธิที�จะไดร้ับชาํระ
โดยปราศจากเงื�อนไข 

จาํนวนเงินที�กิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดร้ับจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระที�ตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้
แสดงไวเ้ป็นค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ�งจะรับรู้เป็นรายไดเ้มื�อไดป้ฏิบติัตามภาระ
ที�ระบุไวใ้นสญัญาเสร็จสิ9น  
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รายได้ดอกเบี!ย 

รายไดด้อกเบี9 ยรับรู้ตามเกณฑ์คงคา้งดว้ยวิธีดอกเบี9 ยที�แทจ้ริง โดยจะนาํมูลค่าตามบญัชีขั9นตน้ของสินทรัพย ์       
ทางการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบี9ยที�แทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที�เกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั 
ที�จะนาํมูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ9น) 
มาคูณกบัอตัราดอกเบี9ยที�แทจ้ริง 

เงนิปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อกลุ่มกิจการมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

รายได้อื"น 

รายไดอื้�นรับรู้เมื�อมีสิทธิในการรับเงิน 

ค่าใช้จ่าย 

ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี9 ยจากหนี9 สินทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยใช้วิธีดอกเบี9 ยที�
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั9 นที� มี      
สภาพคล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั     
ในการเบิกใช ้

4.3 เงินลงทุนในกิจการย่อย กิจการร่วมและกิจการร่วมค้า 

เงินลงทุนในกิจการยอ่ย กิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตาม
วธีิราคาทุน 

เงินลงทุนในกิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ที�แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

4.4 ที"ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื"อมราคา 

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเผื�อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  
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ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี9  

  อาคาร - 10 - 50  ปี 
  ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 30   ปี 
  เครื�องตกแต่งติดตั9ง และอุปกรณ์สาํนกังาน - 5 - 20  ปี 
  ยานพาหนะ - 5   ปี 

ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั9ง 

กลุ่มกิจการตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของรายไดสู้ง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่ายเมื�อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์นั9น     
ออกจากบญัชี 

4.5 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

กลุ่มกิจการจะบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริ�มแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)       
ของสินทรัพยน์ั9น 

กลุ่มกิจการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั9น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี9      
วา่สินทรัพยน์ั9นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มกิจการจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ9นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของรายได้         
สูง (ตํ�า) กวา่ค่าใชจ่้าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดั มีดงันี9  

        อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี 
  ลิขสิทธิ_ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 10 ปี 
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ต้น ทุ น ที� ใ ช้ ใ น ก า ร พัฒ น า แ ล ะ บํา รุ ง รั ก ษ า โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ จ ะ บัน ทึ ก เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย                         
ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จเมื�อเกิดขึ9น ตน้ทุนโดยตรงในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์        ซึ� ง
สามารถระบุได้และเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ และคาดว่าจะไดร้ับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า 1 ปี จะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตน้ทุนโดยตรงรวมถึง
ราคาซื9อ และรายจ่ายอื�นที� เกี�ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที�จะใช้ประโยชน์ได้      
ตามวตัถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายซึ� งทาํให้เพิ�มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกินกว่า      
ขีดความสามารถเดิมจะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยผูบ้ริหาร    
จะมีการทบทวนค่าตดัจาํหน่ายเมื�ออายุการใชป้ระโยชน์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน 
หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้ 

4.6 สัญญาเช่า 

ณ วนัเริ�มตน้ของสัญญาเช่า กลุ่มกิจการจะประเมินว่าสญัญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
โดยสญัญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า กต่็อเมื�อสัญญานั9นมีการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยที์�ระบุไดส้าํหรับช่วงเวลาหนึ�งเพื�อเป็นการแลกเปลี�ยนกบัสิ�งตอบแทน 

กลุ่มกิจการในฐานะผู้ เช่า 

กลุ่มกิจการใช้วิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่    
สัญญาเช่าระยะสั9นและสัญญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล (วนัที�สินทรัพย์
อา้งอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มกิจการบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซึ้� งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและ
หนี9สินตามสญัญาเช่าตามการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื�อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม       
และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี9 สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบดว้ยจาํนวนเงินของหนี9 สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ� มแรก ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรกที�เกิดขึ9 น 
จาํนวนเงินที�จ่ายชาํระตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลหรือก่อนวนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผล และหกัดว้ย
สิ�งจูงใจตามสญัญาเช่าที�ไดรั้บ 
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ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุ        
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั9นกวา่ ดงันี9  

  ยานพาหนะ 4 - 5 ปี 

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์า้งอิงได้โอนให้กับกลุ่มกิจการเมื�อสิ9นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน           
ของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื9อ ค่าเสื�อมราคาจะคํานวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

หนี�สินตามสัญญาเช่า 

หนี9สินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 
จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงที�หักด้วยสิ�งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนัแปร              
ที� ขึ9นอยู่กับดัชนีหรืออตัรา จาํนวนเงินที�คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา          
ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื9อซึ� งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�กลุ่มกิจการจะใช้สิทธินั9น และการจ่าย
ค่าปรับเพื�อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นวา่กลุ่มกิจการจะใชสิ้ทธิในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มกิจการบันทึกค่าเช่าผนัแปรที�ไม่ขึ9 นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที�
เหตุการณ์หรือเงื�อนไขซึ� งเกี�ยวขอ้งกบัการจ่ายชาํระนั9นไดเ้กิดขึ9น  

กลุ่มกิจการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจาํนวนเงินที�ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี9 ยตามนัยของ     
สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบี9 ยการกู้ยืมส่วนเพิ�มของกลุ่มกิจการ หลงัจากวนัที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล มูลค่า         
ตามบญัชีของหนี9 สินตามสัญญาเช่าจะเพิ�มขึ9นจากดอกเบี9 ยของหนี9 สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าย
ชาํระหนี9 สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี9  มูลค่าตามบญัชีของหนี9 สินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เมื�อมี    
การเปลี�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี�ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี�ยนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซื9อสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสั�นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าตํ�า 

สัญญาเช่าที� มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั9 งแต่วันที�สัญญาเช่าเริ� มมีผล หรือสัญญาเช่า               
ซึ� งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบักิจการ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมตลาดหลกัทรัพย ์
หรือถูกตลาดหลกัทรัพยค์วบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
ตลาดหลกัทรัพย ์
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นอกจากนี9 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงกิจการร่วม และบุคคลหรือกิจการที� มีสิทธิ        
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อตลาดหลกัทรัพย ์ผูบ้ริหาร
สําคญั กรรมการหรือพนกังานของตลาดหลกัทรัพยที์�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงาน
ของตลาดหลกัทรัพย ์

4.8 เงนิตราต่างประเทศ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์สดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาทซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้       
ในการดาํเนินงานของตลาดหลกัทรัพย ์

รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี9 สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน      
ณ วนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที"ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

ทุกวนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือสินทรัพยที์�ไม่มีตัวตนอื�นของกลุ่มกิจการหากมีข้อบ่งชี9 ว่าสินทรัพย์ดังกล่าว       
อาจดอ้ยค่า กลุ่มกิจการรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากวา่
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั9น ทั9งนี9 มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย
ของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของรายไดสู้ง (ตํ�า) กวา่ค่าใชจ่้าย ยกเวน้ในกรณี
ที�ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ� งใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วน
ของเงินกองทุน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของเงินกองทุนไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาที�เคยบนัทึกไว ้

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี9 ที�แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า            
ของสินทรัพยที์� รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มกิจการจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน     
ของสินทรัพยน์ั9น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที�รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการเปลี�ยนแปลง
ประมาณการที�ใชก้าํหนดมูลค่าที�คาดวา่จะไดร้ับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั9 งล่าสุด 
โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ9นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่า
มูลค่าตามบญัชีที�ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ 
กลุ่มกิจการจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของรายไดสู้ง 
(ตํ�า) กว่าค่าใชจ่้ายทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั9นแสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่ การกลบัรายการส่วนที�เกินกว่ามูลค่า
ตามบญัชีที�ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ�ม 
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4.10 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั!นของพนักงาน 

กลุ่มกิจการรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และสิทธิลาพักร้อนสะสม           
เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื"นของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

กลุ่มกิจการและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั9งกองทุนสาํรองเลี9ยงชีพ ซึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที�กลุ่มกิจการจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี9 ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มกิจการ เงินที�กลุ่มกิจการจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี9ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิด
รายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน 

กลุ่มกิจการมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื�น ๆ ซึ� งกลุ่มกิจการถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน นอกจากนั9น กลุ่มกิจการจดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของ
พนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

ตลาดหลกัทรัพยค์าํนวณหนี9 สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ (Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในเงินกองทุนผา่นรายได ้(ค่าใชจ่้าย) เบด็เสร็จอื�น 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื�นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของรายไดสู้ง (ตํ�า) กวา่ค่าใชจ่้าย 

ผลประโยชน์เมื"อเลิกจ้าง 

ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งจะจ่ายเมื�อกลุ่มกิจการยกเลิกการจา้งงานก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเสนอที�จะให้
ผลประโยชนเ์มื�อเลิกจา้งเพื�อสนบัสนุนการออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน กลุ่มกิจการจะรับรู้
ผลประโยชนเ์มื�อเลิกจา้งเฉพาะเมื�อกลุ่มกิจการมีโครงการที�เป็นทางการอยา่งละเอียดสาํหรับการเลิกจา้งและ
ไม่สามารถยกเลิกโครงการนั9นได ้ 
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ในส่วนของการเสนอที�จะใหผ้ลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งดว้ยความสมคัรใจนั9นจะคาํนวณจากจาํนวนพนกังาน
ที�คาดวา่จะยอมรับขอ้เสนอ ผลประโยชน์ที�มีกาํหนดชาํระเกินกวา่ 12 เดือนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
ตอ้งคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

4.11 ประมาณการหนี!สิน 

กลุ่มกิจการจะบนัทึกประมาณการหนี9 สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต         
ไดเ้กิดขึ9นแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มกิจการจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื�อ       
ปลดเปลื9องภาระผูกพนันั9น และกลุ่มกิจการสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั9นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

ในกรณีที�มีภาระผูกพนัที�คลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะสูญเสีย
ทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนัเหล่านั9น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนั         
ทั9งประเภท แมว้า่ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผูกพนับางรายการ
ที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า  

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี9 สินโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดวา่จะตอ้งนาํมา
จ่ายชาํระภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่า
ของเงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของหนี9 สินที�กาํลงัพิจารณาอยู่ การเพิ�มขึ9นของประมาณการหนี9 สิน
เนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี9ยจ่าย 

4.12 ภาษีเงินได้  

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบันและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในส่วนของ
รายได้สูง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่าย ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที� เกี� ยวข้องกับรายการที�รับรู้ในรายได้ (ค่าใช้จ่าย)                      
เบ็ดเสร็จอื�น หรือรายการรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเงินกองทุน ในกรณีนี9  ภาษีเงินได้ตอ้งรับรู้ในรายได้ 
(ค่าใชจ่้าย) เบด็เสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเงินกองทุน ตามลาํดบั 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

กลุ่มกิจการบันทึกภาษีเงินไดปั้จจุบันตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย
คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร  

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

กลุ่มกิจการบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหนี9 สิน ณ วนัสิ9นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี9 สินที�เกี�ยวขอ้งนั9น โดยใช้
อตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน  
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กลุ่มกิจการรับรู้หนี9 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี รวมทั9งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะ
ใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั9น 

กลุ่มกิจการจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชีทุกวนัสิ9นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการ                      
จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั9 งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน ์

กลุ่มกิจการจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของเงินกองทุนหากภาษีที� เ กิดขึ9 น                       
เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเงินกองทุน 

4.13 เครื"องมือทางการเงิน 

กลุ่มกิจการรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการทาํ
รายการเฉพาะในกรณีที�เป็นสินทรัพยท์างการเงินที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม สําหรับลูกหนี9 การคา้ที�ไม่มีองค์ประกอบเกี�ยวกับการจัดหาเงินที� มีนัยสําคัญ กลุ่มกิจการ           
จะรับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการตามที�กล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเรื�องการรับรู้
รายได ้

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มกิจการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�รับรู้รายการเริ�มแรกเป็นสินทรัพยท์างการเงิน                
ที�วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และสินทรัพย์ทางการเงินที�วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย  

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินดว้ยราคาทุนตัดจาํหน่ายเมื�อกลุ่มกิจการถือครองสินทรัพย์                     
ทางการเงินนั9นเพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื�อนไขตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อใหเ้กิด
กระแสเงินสดที�เป็นการรับชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี9ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�ระบุไวเ้ท่านั9น  

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววดัมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี9 ยที�แท้จริงและต้องมีการประเมิน                     
การด้อยค่า ทั9งนี9  ผลกาํไรและขาดทุนที� เกิดขึ9 นจากการตัดรายการ การเปลี�ยนแปลง หรือการด้อยค่า                        
ของสินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของรายไดสู้ง (ตํ�า) กวา่ค่าใชจ่้าย    
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สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ตราสารหนี�)  

กลุ่มกิจการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเมื�อกลุ่มกิจการ
ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั9นเพื�อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื�อขายสินทรัพย์ทางการเงิน                 
และเงื�อนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที�เป็นการรับชาํระเพียงเงินต้น
และดอกเบี9ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที�ระบุไวเ้ท่านั9น 

ทั9 งนี9  รายได้ดอกเบี9 ย กาํไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการ            
โอนกลบัรายการผลขาดทุนนั9นจะรับรู้ในส่วนของรายไดสู้ง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่าย และคาํนวณดว้ยวิธีการ
เช่นเดียวกบัสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย ในขณะที�การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมอื�น ๆ จะรับรู้ผ่านรายได ้(ค่าใชจ่้าย) เบ็ดเสร็จอื�น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรม
ที�เคยรับรู้ในรายได ้(ค่าใชจ่้าย) เบด็เสร็จอื�นจะโอนเขา้ไปยงัส่วนของรายไดสู้ง (ตํ�า) กวา่ค่าใชจ่้ายเมื�อมีการ
ตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินนั9น 

สินทรัพย์ทางการเงินที�มีการกาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ตราสารทุน)  

ณ วนัที� รับรู้รายการวนัแรก กลุ่มกิจการสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ� งไม่ได้                            
ถือไวเ้พื�อค้า เป็นตราสารทุนที�กําหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น                      
โดยไม่สามารถเปลี�ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั9 งนี9  การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็น                
รายตราสาร  

ผลกาํไรและขาดทุนที�รับรู้ในรายได ้(ค่าใชจ่้าย) เบ็ดเสร็จอื�นของสินทรัพยท์างการเงินนี9จะไม่สามารถโอน
ไปรับรู้ในส่วนของรายไดสู้ง (ตํ�า) กวา่ค่าใชจ่้ายไดใ้นภายหลงั  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดงักล่าวถือเป็นรายไดอื้�นในส่วนของรายไดสู้ง (ตํ�า) กวา่ค่าใชจ่้าย เวน้แต่ในกรณี
ที�เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินอยา่งชดัเจน กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการนั9น          
ในรายได ้(ค่าใชจ่้าย) เบด็เสร็จอื�น 

นอกจากนี9  เงินลงทุนในตราสารทุนที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น    
ไม่มีขอ้กาํหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

สินทรัพย์ทางการเงินที�วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมลูค่ายติุธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายติุธรรมในส่วนของรายไดสู้ง (ตํ�า) กวา่ค่าใชจ่้าย 

ทั9งนี9  สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�ถือไว ้      
เพื�อคา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซึ�งกลุ่มกิจการไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และสินทรัพยท์างการเงินที�มีกระแสเงินสดที�ไม่ไดรั้บชาํระเพียงเงินตน้และดอกเบี9ย 
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เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรายไดอื้�นในส่วนของรายไดสู้ง (ตํ�า) 
กวา่ค่าใชจ่้าย 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนี!สินทางการเงนิ 

ยกเวน้หนี9 สินตราสารอนุพนัธ์ กลุ่มกิจการรับรู้รายการเมื�อเริ� มแรกสําหรับหนี9 สินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการทาํรายการ และจัดประเภทหนี9 สินทางการเงินเป็นหนี9 สินทางการเงินที�วดัมูลค่า            
ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบี9ยที�แทจ้ริง ทั9งนี9  ผลกาํไรและขาดทุนที�เกิดขึ9นจากการ
ตดัรายการหนี9สินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี9ยที�แทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของรายไดสู้ง (ตํ�า) 
กวา่ค่าใชจ่้าย โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนที�ถือเป็นส่วนหนึ� ง
ของอตัราดอกเบี9 ยที�แทจ้ริงนั9นดว้ย ทั9งนี9  ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบี9 ยที�แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ� งของ
ตน้ทุนทางการเงินในส่วนของรายไดสู้ง (ตํ�า) กวา่ค่าใชจ่้าย  

การตดัรายการของเครื"องมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เมื�อสิทธิที�จะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั9นได้
สิ9นสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิที�จะไดร้ับกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั9น รวมถึงไดมี้การโอนความเสี�ยง
และผลตอบแทนเกือบทั9งหมดของสินทรัพยน์ั9น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั9น  

กลุ่มกิจการตดัรายการหนี9 สินทางการเงินก็ต่อเมื�อไดมี้การปฏิบติัตามภาระผูกพนัของหนี9 สินนั9นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผูกพนันั9น หรือมีการสิ9นสุดลงของภาระผูกพนันั9น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนหนี9 สินทางการเงินที�มี
อยู่ให้เป็นหนี9 สินใหม่จากผู ้ให้กู้รายเดียวกันซึ� งมีข้อกําหนดที�แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ข้อกําหนดของหนี9 สินที� มีอยู่อย่างเป็นสาระสําคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี9 สินเดิมและรับรู้                     
หนี9 สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของรายไดสู้ง (ตํ�า) กวา่ค่าใชจ่้าย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

กลุ่มกิจการรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ9นของตราสารหนี9ทั9งหมดที�ไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ9นคาํนวณจากผลต่างของกระแส
เงินสดที�จะครบกาํหนดชาํระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั9งหมดที�กลุ่มกิจการคาดว่าจะไดรั้บชาํระ และ              
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบี9ยที�แทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที�ไดม้า  
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ในกรณีที�ความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ�มขึ9นอยา่งมีนยัสาํคญันบัตั9งแต่การรับรู้รายการเริ�มแรก 
กลุ่มกิจการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ9นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที�อาจจะเกิดขึ9น
ใน 12 เดือนขา้งหนา้ ในขณะที�หากความเสี�ยงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ�มขึ9นอย่างมีนัยสําคญันับตั9งแต่                            
การรับรู้รายการเริ�มแรก กลุ่มกิจการวดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที� เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิต             
ที�คาดว่าจะเกิดขึ9นตลอดอายุที�เหลืออยูข่องเครื�องมือทางการเงิน  

กลุ่มกิจการพิจารณาว่าความเสี� ยงด้านเครดิตจะเพิ�มขึ9 นอย่างมีนัยสําคัญเมื�อมีการค้างชําระการจ่ายเงิน               
ตามสัญญาเกินกว่า 30 วนั และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั9 นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมี                      
การผิดสัญญาเมื�อมีการค้างชําระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี                
กลุ่มกิจการอาจพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนั9นมีการเพิ�มขึ9นของความเสี�ยงดา้นเครดิตอย่างมีนยัสําคญั
และมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื�น เช่น อนัดับความน่าเชื�อถือ              
ดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสาร 

กลุ่มกิจการใชวิ้ธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ9นสาํหรับลูกหนี9การคา้
ดงันั9น ทุกวนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจึงไม่มีการติดตามการเปลี�ยนแปลงของความเสี�ยง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ9นตลอดอายขุองลูกหนี9การคา้ 

การคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ9นข้างต้นอา้งอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี�ยวกบัลูกหนี9นั9นและสภาพแวดลอ้ม
ทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชีเมื�อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสด                     
ตามสัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเครื"องมือทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินและหนี9 สินทางการเงินจะนาํมาหักกลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน กต่็อเมื�อกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจาํนวนเงินที�รับรู้ และกิจการมี
ความตั9งใจที�จะชาํระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั9งใจที�จะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหนี9 สินพร้อมกนั 

4.14 ตราสารอนุพันธ์ 

กลุ่มกิจการใชต้ราสารอนุพนัธ์ เช่น สญัญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน  

กลุ่มกิจการรับรู้มูลค่าเริ� มแรกของตราสารอนุพนัธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ทาํสัญญา และวดัมูลค่า                      
ในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในส่วนของรายไดสู้ง 
(ตํ�า) กว่าค่าใชจ่้าย ทั9งนี9  กลุ่มกิจการแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื�อมีมูลค่ายุติธรรม
มากกว่าศูนย ์และแสดงเป็นหนี9 สินทางการเงินเมื�อมีมูลค่ายุติธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 
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กลุ่มกิจการแสดงตราสารอนุพนัธ์ที�มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 
12 เดือนเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น หรือหนี9 สินไม่หมุนเวียนอื�น และแสดงตราสารอนุพนัธ์อื�นเป็น
สินทรัพยห์มุนเวียน หรือหนี9 สินหมุนเวียน 

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน
หนี9 สินให้ผูอื้�นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ9นในสภาพปกติระหว่างผูซื้9 อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัที�วดัมูลค่า กลุ่มกิจการใชร้าคาเสนอซื9อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพย์และหนี9 สินซึ� งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกาํหนดให้ต้องวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี9 สินที�มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซื9อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้กลุ่มกิจการจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
การประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหนี9 สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั9นใหม้ากที�สุด  

ลาํดบัชั9นของมูลค่ายุติธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี9 สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี9  

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื9อขายของสินทรัพยห์รือหนี9 สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี9 สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ9น  

ทุกวนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดับชั9น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหนี9 สินที�ถืออยู่ ณ วนัสิ9นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ9นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที"สําคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี9 ส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�เกิดขึ9นจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สาํคญัมีดงันี9  
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ค่าเผื"อผลขาดทุนด้านเครดิตที"คาดว่าจะเกิดขึ!นของลูกหนี!การค้า 

ในการประมาณค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ9นของลูกหนี9การคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ9นจากลูกหนี9 แต่ละราย โดยคาํนึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี9 ที�คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�คาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ที�มี
ความเสี�ยงดา้นเครดิตที�คลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั9งนี9  ขอ้มลูผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและ
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มกิจการอาจไม่ไดบ่้งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ที�เกิดขึ9นจริงใน
อนาคต 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี 

กลุ่มกิจการจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้มื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั9น ในการนี9 ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องประมาณการว่า      
กลุ่มกิจการควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวน
กาํไรทางภาษีที�คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื"นของ
พนักงาน 

หนี9 สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื�นของพนักงานประมาณขึ9นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ซึ� งตอ้งอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการ
ประมาณการนั9น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ9นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลง
ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดฟ้ีองร้อง และความไม่แน่นอนในการตคีวามกฎหมายภาษอีากร 

กลุ่มกิจการมีประมาณการหนี9 สินและ/หรือหนี9 สินที�อาจจะเกิดขึ9นจากคดีฟ้องร้อง และความไม่แน่นอนจาก
การตีความด้านภาษีอากรที�ทางหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีของกลุ่มกิจการ                          
ซึ� งฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการต่าง ๆ ดงักล่าว ซึ� งรวมถึงการประมาณการ          
ผลเสียหายที�คาดว่าจะเกิดขึ9นไดอ้ย่างเหมาะสม การเปลี�ยนแปลงในปัจจยัต่าง ๆ ที�ใชป้ระกอบการประเมิน
ของผูบ้ริหารและสถานการณ์ต่าง ๆ ที�ไม่คาดวา่จะเกิดขึ9นอาจส่งผลใหผ้ลที�เกิดขึ9นจริงแตกต่างไปจากที�ไดมี้
การประมาณการไว ้                   
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที"เกี"ยวข้องกัน 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งกิจการกบักิจการย่อย กิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ มีรายละเอียดตามที�กล่าว
ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 12 และ 13 

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหวา่งกลุ่มกิจการและบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้ง
กนัเหล่านั9น ซึ� งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบักิจการย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค่้าบริการ  - - 1,953,772 1,842,323 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
ดอกเบี9ยรับ  
 

- - 74,049 140,635 อตัราผลตอบแทนอา้งอิงจาก
ผลตอบแทนสุทธิของ
กองทุนส่วนบุคคลบวก
ดว้ยอตัราร้อยละ 0.47 - 
1.16 ต่อปี (2563: ร้อยละ 
0.30 - 0.47) ของเงินให้
กูย้มื 

เงินปันผลรับ - - 606,182 508,543 ตามที�ประกาศจ่าย 
ค่าบริการจ่าย - - 14,764 13,432 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
ดอกเบี9ยจ่าย  
 

- - 11,149 22,492 อตัราดอกเบี9ยที�สูงกว่า
ระหว่างอตัราดอกเบี9ย
พนัธบตัรรัฐบาลที�มี
ระยะเวลา 1 ปี หรืออตัรา
ดอกเบี9ยเงินฝากประจาํ             
1 ปี สาํหรับนิติบุคคล
วงเงิน 10 ลา้นบาท              
โดยเฉลี�ย 4 ธนาคาร 

รายการธุรกิจกบักิจการร่วม      
รายไดค่้าบริการ  1,680 1,680 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
เงินปันผลรับ  
 

- - 13,870 20,151 ตามที�ประกาศจ่าย 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั      
รายไดค่้าบริการ  29,482 11,688 17,294 11,688 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
เงินนาํส่งใหก้องทุนส่งเสริมการพฒันา

ตลาดทุน  
 

582,978 
 

361,641 
 

582,978 
 

361,641 
 
อตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

ของรายไดห้ลงัหกั
ค่าใชจ่้ายภาษีและ         
เงินสาํรองโดยใช ้               
งบการเงินรวมของตลาด
หลกัทรัพยใ์นการคาํนวณ
เงินนาํส่ง 

ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มกิจการและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี9  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

รายการธุรกิจกบักิจการย่อย     
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9อื�น (หมายเหตุ 9) - - 247,992 338,876 
ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน์ (หมายเหตุ 18) - - 150,613 150,723 
เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9อื�น (หมายเหตุ 21) - - 4,776 1,360 
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ - - 2,585 2,585 

รายการธุรกิจกบักิจการร่วม     
ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื�น (หมายเหตุ 9) 140 140 - - 

รายการธุรกิจกบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     
ลกูหนี9การคา้และลูกหนี9 อื�น (หมายเหตุ 9) 6,204 - 2,235 - 
เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9อื�น (หมายเหตุ 21) 582,978 361,641 582,978 361,641 
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เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัและเงินกูยื้มระยะสั9นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูยื้มและเงินกูย้ืมระหว่างกลุ่มกิจการและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2564 และ 2563 และการเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ยื้มและเงินกูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี9   

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

ลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 
2563 

 
 

เพิ�มขึ9น 
ระหว่างปี 

 
 

ลดลง 
ระหว่างปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 
2564 

 
 

เงินใหกู้ย้มื / เงินกูย้ืม 

เงินใหกู้ย้มื กิจการย่อย 5,690,834 - - 5,690,834 

รวม  5,690,834 - - 5,690,834 

เงินกูย้ืม กิจการย่อย 2,416,422 513,500 (1,118,937) 1,810,985 

รวม  2,416,422 513,500 (1,118,937) 1,810,985 

ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้กิจการย่อยแห่งหนึ� งกูย้ืมเงิน เพื�อใช้เป็นเงินสํารองเพื�อความมั�นคงให้แก่กิจการย่อย                 
เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยอตัราผลตอบแทนอา้งอิงจาก
ผลตอบแทนสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลบวกดว้ยอตัราร้อยละ 0.47 - 1.16 ต่อปีของเงินให้กูย้ืม มีกาํหนด   
ชาํระคืนภายในวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2566 (2563: โดยอตัราผลตอบแทนอา้งอิงจากผลตอบแทนสุทธิของ
กองทุนส่วนบุคคลบวกดว้ยอตัราร้อยละ 0.30 - 0.47 ต่อปีของเงินให้กูย้ืม) ทั9งนี9  อตัราผลตอบแทนดงักล่าว
จะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทุกปีตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 19 

กลุ่มกิจการใช้นโยบายรวมศูนย์การลงทุน โดยให้ตลาดหลักทรัพยเ์ป็นศูนย์กลางการบริหารเงินลงทุน                   
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทั9งนี9  เงินลงทุนที�รับโอนมาจากกิจการยอ่ยจะเป็น
การกูย้ืมระหว่างกนัในรูปของตัmวสัญญาใชเ้งินซึ� งมีกาํหนดระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี ทั9งนี9  อตัราดอกเบี9ยกูย้ืมที�
กาํหนดจะเป็นอตัราดอกเบี9 ยแปรผนัตามอตัราดอกเบี9 ยของตลาด โดยอา้งอิงกับอตัราดอกเบี9 ยที�สูงกว่า
ระหวา่งอตัราดอกเบี9 ยพนัธบตัรรัฐบาลที�มีระยะเวลา 1 ปี หรืออตัราดอกเบี9ยเงินฝากประจาํ 1 ปี สาํหรับนิติ
บุคคลวงเงิน 10 ล้านบาท โดยเฉลี�ย 4 ธนาคาร (โดยอตัราดอกเบี9 ยดังกล่าวอาจมีการทบทวนใหม่ตาม       
ความเหมาะสม) 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานที�ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี9  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

กรรมการ 32,352 30,434 28,211 26,337 
ผูบ้ริหารสาํคญั (หมายเหตุ 29) 271,194 246,717 271,194 246,717 

รวมผลประโยชน์ 303,546 277,151 299,405 273,054 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชนร์ะยะสั9น 279,098 255,618 274,957 251,521 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 23,985 21,174 23,985 21,174 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�น 463 359 463 359 

รวมผลประโยชน์ 303,546 277,151 299,405 273,054 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินสด 304 326 301 323 
เงินฝากธนาคาร 9,018,317 8,013,562 6,500,528 7,388,700 
หกั: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่   
  จะเกิดขึ9น 

 
(1,694) 

 
(2,060) 

 
(1,694) 

 
(2,060) 

รวม 9,016,927 8,011,828 6,499,135 7,386,963 

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2564 เ งินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี9 ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.63 ต่อปี                       
(2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 1.30 ต่อปี) 
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8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื"น 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เงินลงทุนที"บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์และกิจการย่อย   

เงินลงทุนในตราสารหนี9 ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     

        เงินฝากประจาํที�ครบกาํหนดภายในระยะเวลา 1 ปี 200,000 801,286 200,000 801,286 

        พนัธบตัรรัฐบาลที�ครบกาํหนดภายในระยะเวลา 1 ปี 109,968 199,986 109,968 199,986 

รวม 309,968 1,001,272 309,968 1,001,272 

หกั: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ9น (34) (296) (34) (296) 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี9ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน                
ตดัจาํหน่าย - สุทธิ 309,934 1,000,976 309,934 1,000,976 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
  ผา่นกาํไรขาดทุน 

 
   

        พนัธบตัรรัฐบาล 1,238,646 1,511,207 684,467 949,256 

รวมสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
  ผ่านกาํไรขาดทุน 1,238,646 1,511,207 684,467 949,256 

รวมเงินลงทุนที�บริหารโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ละกิจการย่อย 1,548,580 2,512,183 994,401 1,950,232 

เงินลงทุนที"บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล     
เงินลงทุนในตราสารหนี9 ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย     
        เงินฝากออมทรัพย ์ 3,095 85,000 906 83,862 

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี9ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
   ตดัจาํหน่าย  3,095 85,000 906 83,862 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม               
   ผา่นกาํไรขาดทุน     
        พนัธบตัรรัฐบาล 2,972,175 1,505,577 1,438,728 54,288 
        ตัmวแลกเงิน 29,878 - 29,878 - 

        หุน้กู ้ 1,047,802 364,360 1,047,802 364,360 

รวมสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  
  ผา่นกาํไรขาดทุน 4,049,855 1,869,937 2,516,408 418,648 

รวมเงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 4,052,950 1,954,937 2,517,314 502,510 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น - สุทธิ 5,601,530 4,467,120 3,511,715 2,452,742 
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9. ลูกหนี!การค้าและลูกหนี!อื"น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ลูกหนี9การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้ง (หมายเหตุ 6)     
อายหุนี9คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,969 - - - 
รวมลูกหนี9การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั, สุทธิ 3,969 - - - 
ลูกหนี9การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     
อายหุนี9คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 89,396 36,616 35,523 9,145 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  10,175 25,749 8,180 24,110 
 3 - 6 เดือน 646 - 105 - 
 มากกว่า 6 เดือน 20,406 16,891 10,574 8,568 
รวม 120,623 79,256 54,382 41,823 
หกั: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ9น (21,053) (16,891) (10,679) (8,568) 
รวมลูกหนี9การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั, สุทธิ 99,570 62,365 43,703 33,255 
รวมลูกหนี9การคา้ - สุทธิ 103,539 62,365 43,703 33,255 
ลูกหนี9 อื�น     
เงินฝากธนาคารเพื�อประกนัการชาํระราคา 4,470 541,538 - - 
รายไดค้า้งรับ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 2,375 140 178,730 202,818 
รายไดค้า้งรับ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 421,109 459,228 161,799 212,623 
เงินฝากธนาคารสาํหรับบญัชีเงินปันผลเพื�อผูล้งทุน 96,991 93,505 - - 
ลูกหนี9จากการขายเงินลงทุน - 55,207 - 55,207 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 43,246 29,766 43,126 29,646 
ดอกเบี9ยคา้งรับ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 71,497 136,058 
ดอกเบี9ยคา้งรับ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 14,187 18,348 11,654 13,025 
อื�น ๆ 4,488 1,132 4,307 803 
รวมลูกหนี9 อื�น  586,866 1,198,864 471,113 650,180 
รวมลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื�น - สุทธิ 690,405 1,261,229 514,816 683,435 
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การเปลี�ยนแปลงของบญัชีค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ9นของลูกหนี9การคา้มีรายละเอียดดงันี9  

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 16,891 - 8,568 - 
ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ9น 4,162 16,891 2,111 8,568 

ยอดคงเหลือปลายปี 21,053 16,891 10,679 8,568 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีลูกหนี9 ที�ระงับการรับรู้รายได ้จาํนวน 109.93 ลา้นบาท 
และ 91.19 ลา้นบาท ตามลาํดบั (ตลาดหลกัทรัพย:์ จาํนวน 45.15 ลา้นบาท 2563: จาํนวน 36.77 ลา้นบาท) 

เมื�อวนัที� 21 มกราคม 2564 กลุ่มกิจการไดข้ยายมาตรการช่วยเหลือบริษทัจดทะเบียนที�ไดร้ับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื9อไวรัสโคโรนา 2019 จากมาตรการที�เคยประกาศไวเ้ดิมเมื�อวนัที� 
11 มีนาคม 2563 โดยขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมรายปีและเพิ�มมาตรการลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ใหแ้ก่บริษทัจดทะเบียน 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื"น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่ายรอขอคืน - 270,451 - 240,116 
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน 26,697 29,132 26,697 29,132 
เงินวางหลกัประกนัสญัญาซื9อขายล่วงหนา้ 2 16,570 2 16,570 
ภาษีซื9อรอใบกาํกบัภาษี 8,754 4,171 8,320 4,150 
สื�อสิ�งพิมพ ์ 2,627 3,725 2,627 3,725 
ภาษีมูลค่าเพิ�มรอขอคืน 3,680 3,345 - - 

อื�น ๆ 3,118 3,111 3,118 3,111 

รวม 44,878 330,505 40,764 296,804 
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11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื"น   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ตราสารหนี9 ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย  
เงินฝากสถาบนัการเงินที�ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ9าประกนั 512,153 512,153 512,153 512,153 
พนัธบตัรรัฐบาลจะครบกาํหนดเกินกว่า 1 ปี 184,088 296,759 184,088 296,759 

 หุ้นกูที้�จะครบกาํหนดเกินกว่า 1 ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 

รวม 896,241 1,008,912 896,241 1,008,912 

หกั: ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ9น (120) (58) (120) (58) 

รวมตราสารหนี9 ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย - สุทธิ 896,121 1,008,854 896,121 1,008,854 

สินทรัพยท์างการเงินที�กาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม              
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น   

  

ตราสารทุนของบริษทัที�ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 54,336 54,336 49,336 49,336 

รวมสินทรัพยท์างการเงินที�กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น  54,336 54,336 49,336 49,336 

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
   ผา่นกาํไรขาดทุน    

  

หุ้นกู ้ - 2,482 - 2,482 

หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 5,313,572 3,703,172 5,313,572 3,703,172 

รวมสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม    
ผา่นกาํไรขาดทุน  5,313,572 3,705,654 

 
5,313,572 3,705,654 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอื�น - สุทธิ 6,264,029 4,768,844 6,259,029 4,763,844 
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12. เงินลงทุนในกิจการย่อย  

 รายละเอียดของเงนิลงทุนในกิจการย่อยตามที"แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผล                          
ที�ตลาดหลกัทรัพย ์           

รับระหว่างปี 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์      
(ประเทศไทย) จาํกดั   

200,000 
 

200,000 100.00 
 

100.00 200,000 
 

200,000 233,426 269,776 

         
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม 
เพื�อผูล้งทุนตา่งดา้ว จาํกดั 

100,000 
 

100,000 100.00 
 

100.00 100,000 
 

100,000 13 345 

         
บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั 10,000 10,000 100.00 100.00 10,000 10,000 1,332 2,673 
         
บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จาํกดั - 80,000              - 100.00      - 74,591 80,000 - 
         
บริษทั ตลาดสญัญาซื9อขายล่วงหนา้ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

500,000 
 

500,000 100.00 
 

100.00 500,000 
 

500,000 168,075 130,515 

         
บริษทั สาํนกัหกับญัชี               
(ประเทศไทย) จาํกดั 

600,000 
 

600,000 100.00 
 

100.00 602,700 
 

602,700 123,336 105,234 

         
บริษทั เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ9ง จาํกดั 420,000 300,000 100.00 100.00 420,000 300,000 - - 

รวม     1,832,700 1,787,291 606,182 508,543 

13. เงินลงทุนในกิจการร่วม และกิจการร่วมค้า 

จาํนวนที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 
 2564 2563 2564 2563 

กิจการร่วม 997,223 975,496 779,717 779,717 
กิจการร่วมคา้ 19,834 19,855 10,330 10,344 
รวม 1,017,057 995,351 790,047 790,061 
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จาํนวนที�รับรู้ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมและ
กิจการร่วมคา้ - สุทธิจากภาษีเงินได ้สาํหรับปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วิธีส่วนไดเ้สีย วิธีราคาทุน 
 2564 2563 2564 2563 

กิจการร่วม 35,597 28,060 - - 
กิจการร่วมคา้ (7) (35) - - 
รวม 35,590 28,025 - - 

13.1 เงินลงทุนในกิจการร่วม  

13.1.1 รายละเอียดของกิจการร่วม 

เงินลงทุนในกิจการร่วมซึ� งเป็นเงินลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละกิจการอื�นควบคุมร่วมกนั มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี9  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

กิจการร่วม สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

กองทุนทดแทนความเสียหาย
ในระบบการชาํระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพย ์ 6.79 7.76 

 
 

100,000 100,000 209,303 209,193 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจ

หลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 40.70 40.70 
 

679,717 679,717 787,920 766,303 
รวม   779,717 779,717 997,223 975,496 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

กิจการร่วม 
 

สดัส่วนเงินลงทุน 
 

ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

กองทุนทดแทนความเสียหาย
ในระบบการชาํระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพย ์ 6.79 7.76 

 
100,000 100,000 

 
100,000 100,000 

บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจ
หลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 40.70 40.70 679,717 679,717 679,717 679,717 

รวม   779,717 779,717 779,717 779,717 
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13.1.2 ส่วนแบ่งรายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จและเงนิปันผลรับ 

 ในระหว่างปี ตลาดหลกัทรัพยร์ับรู้ส่วนแบ่งรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายจากการลงทุนในกิจการร่วม          ใน
งบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการร่วม 

ส่วนแบ่งรายไดสู้งกว่า
ค่าใชจ่้ายจากเงินลงทุน                   

ในกิจการร่วมในระหว่างปี 
เงินปันผลที�ตลาดหลกัทรัพย ์    

รับในระหว่างปี 
 2564 2563 2564 2563 

กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระ
ราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์      110 3,297 - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั 
(มหาชน) 35,487 24,763 13,870 20,151 

รวม 35,597 28,060 13,870 20,151 

13.2 เงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า 

13.2.1 รายละเอียดของเงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า 

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซึ� งเป็นเงินลงทุนในกิจการที�ตลาดหลักทรัพยแ์ละกิจการอื�นควบคุมร่วมกัน                  
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี9   

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

กิจการร่วมคา้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั แฟมมิลี�     โน
ฮาว จาํกดั* 

50.00 50.00 40,500 40,500 19,834 19,855 

รวม   40,500 40,500 19,834 19,855 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการร่วมคา้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
คา่เผื�อการดอ้ยค่าของ 

เงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว  
  จาํกดั* 

50.00 50.00 40,500 40,500 (30,170) (30,156) 10,330 10,344 

รวม   40,500 40,500 (30,170) (30,156) 10,330 10,344 

* ที�ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั9 งที� 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัเลิกบริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั เมื�อวนัที� 14 ธันวาคม 2561 และไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิก

บริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในวนัที� 26 ธนัวาคม 2561 ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 
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13.2.2 ส่วนแบ่งรายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จและเงนิปันผลรับ 

 ในระหว่างปี ตลาดหลกัทรัพยรั์บรู้ส่วนแบ่งรายได ้(ค่าใชจ่้าย) เบ็ดเสร็จจากการลงทุนในกิจการร่วมคา้       
ในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

กิจการร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งรายไดต้ ํ�ากว่า
ค่าใชจ่้ายจากเงินลงทุน               

ในกิจการร่วมคา้                         
ในระหว่างปี 

 2564 2563 

บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั (7) (35) 
รวม (7) (35) 

14. ที"ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ที�ดินและส่วน
ปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครื�องตกแต่ง
ติดตั9งและ
อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างติดตั9ง รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 1,014,097 4,064,289 1,424,648 388 37,781 6,541,203 
ซื9อเพิ�ม - 11,275 68,311 1,398 28,167 109,151 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (95,606) (1,398) - (97,004) 
โอน - 315 56,122 - (56,437) - 
รายการปรับปรุง - (1,036) 777 - (108) (367) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 1,014,097 4,074,843 1,454,252 388 9,403 6,552,983 
ซื9อเพิ�ม - 5,819 73,530 1,070 18,578 98,997 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (706) (196) (1,070) - (1,972) 
โอน - 2,588 1,541 - (4,129) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 1,014,097 4,082,544 1,529,127 388 23,852 6,650,008 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

ที�ดินและส่วน
ปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 

เครื�องตกแต่ง
ติดตั9งและ
อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างติดตั9ง รวม 

ค่าเสื"อมราคาสะสม       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - 1,079,654 723,468 308 - 1,803,430 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 202,640 156,896 60 - 359,596 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/            

ตดัจาํหน่าย - - (95,592) - - (95,592) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 - 1,282,294 784,772 368 - 2,067,434 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 203,031 151,938 20 - 354,989 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/           

ตดัจาํหน่าย - (388) (105) - - (493) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 - 1,484,937 936,605 388 - 2,421,930 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 1,014,097 2,792,549 669,480 20 9,403 4,485,549 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 1,014,097 2,597,607 592,522 - 23,852 4,228,078 

ค่าเสื"อมราคาสําหรับปี  
2563 359,596 

2564  354,989 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ที�ดินและส่วน
ปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร 

เครื�องตกแต่ง
ติดตั9งและ
อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างติดตั9ง รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 1,014,097 4,064,291 1,420,732 388 37,781 6,537,289 
ซื9อเพิ�ม - 11,275 68,311 1,398 28,167 109,151 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - -  (95,425) (1,398) - (96,823) 
โอน - 315 56,122 - (56,437) - 
รายการปรับปรุง - (1,036) 777 - (108) (367) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 1,014,097 4,074,845 1,450,517 388 9,403 6,549,250 
ซื9อเพิ�ม - 5,819 73,530 1,070 18,578 98,997 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (706) (195) (1,070) - (1,971) 
โอน - 2,588 1,541 - (4,129) - 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 1,014,097 4,082,546 1,525,393 388 23,852 6,646,276 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ที�ดินและส่วน
ปรับปรุงที�ดิน 

อาคารและ
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร 

เครื�องตกแต่ง
ติดตั9งและ
อุปกรณ์

สาํนกังาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างติดตั9ง รวม 

ค่าเสื"อมราคาสะสม       
ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 - 1,079,656                                                                                                                    720,169 308 - 1,800,133 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 202,640 156,656 60 - 359,356 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/            

ตดัจาํหน่าย - - (95,411) - - (95,411) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 - 1,282,296 781,414 368 - 2,064,078 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 203,031 151,894 20 - 354,945 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับส่วนที�จาํหน่าย/            

ตดัจาํหน่าย - (388) (105) - - (493) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 - 1,484,939 933,203 388 - 2,418,530 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 1,014,097 2,792,549 669,103 20 9,403 4,485,172 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 1,014,097 2,597,607 592,190 - 23,852 4,227,746 

ค่าเสื"อมราคาสําหรับปี  
 2563  359,356 

 2564 354,945 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มกิจการมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ� งซึ� งตัดค่าเสื� อมราคาหมดแล้ว       
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 
363.68 ลา้นบาท (2563: 292.98 ลา้นบาท) (ตลาดหลกัทรัพย:์ 360.55 ลา้นบาท 2563: 289.72 ลา้นบาท) 
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15. สัญญาเช่า  

15.1 กลุ่มกิจการในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มกิจการทาํสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื�อใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ โดยมีอายสุญัญาระหวา่ง 4 - 5 ปี  

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สาํหรับปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
สรุปไดด้งันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยานพาหนะ 

ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 32,970 
เพิ�มขึ9น 6,809 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (14,466) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 25,313 
เพิ�มขึ9น 16,028 
ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี (14,080) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 27,261 

ข) หนี!สินตามสัญญาเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 31,007 29,000 
หกั: ดอกเบี9ยรอการตดัจาํหน่าย (2,071) (1,778) 

รวม 28,936 27,222 
หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (14,256) (14,629) 

หนี9 สินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด                        
ชาํระภายในหนึ�งปี 14,680 12,593 
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การวิเคราะห์การครบกาํหนดของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมขอ้ 37.2 ภายใตห้วัขอ้ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง  

ค) ค่าใช้จ่ายเกี"ยวกับสัญญาเช่าที"รับรู้ในส่วนของรายได้สูง (ตํ"า) กว่าค่าใช้จ่าย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ค่าเสื�อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 14,080 14,466 
ดอกเบี9ยจ่ายของหนี9สินตามสัญญาเช่า 1,507 1,578 
ค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวกบัสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพยอ์า้งอิงมูลค่าตํ�า 10,514 10,588 

ง) อื"น  ๆ  

กลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดจ่ายทั9งหมดของสัญญาเช่าสาํหรับปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 จาํนวน 
26.33 ลา้นบาท (2563: 24.65 ลา้นบาท) (ตลาดหลกัทรัพย:์ 26.33 ลา้นบาท 2563: 24.65 ลา้นบาท) ซึ� ง
รวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั9น สัญญาเช่าซึ� งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า และค่าเช่า                   
ผนัแปรที�ไม่ขึ9นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา  

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 

ลิขสิทธิ_ และ
สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนอื�น 
งาน           

ระหว่างทาํ รวม 
ซอฟตแ์วร์

คอมพิวเตอร์ 

ลิขสิทธิ_ และ
สินทรัพย ์   

ไม่มีตวัตนอื�น 
งาน           

ระหว่างทาํ รวม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564:         
ราคาทุน 2,138,927 7,647 381,246 2,527,820 2,056,411 3,348 381,246 2,441,005 
หกั: คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (1,725,359) (3,122) - (1,728,481) (1,644,611) (1,844) - (1,646,455) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 413,568 4,525 381,246 799,339 411,800 1,504 381,246 794,550 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563:         
ราคาทุน 2,075,614 3,917 158,322 2,237,853 1,993,099 3,056 158,322 2,154,477 
หกั: คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (1,575,085) (2,543) - (1,577,628) (1,495,107) (1,582) - (1,496,689) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  500,529 1,374 158,322 660,225 497,992 1,474 158,322 657,788 
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 การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 660,225 612,385 657,788 609,788 
ซื9อเพิ�ม 289,967 202,668 286,528 201,769 
ค่าตดัจาํหน่าย (150,853) (154,936) (149,766) (153,877) 
รายการปรับปรุง - 108 - 108 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 799,339 660,225 794,550 657,788 

17. ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์  

บริษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สํานักหักบัญชี”) เป็นสํานักหักบัญชีตลาดสัญญาซื9 อขาย
ล่วงหน้า สมาชิกของสํานกัหักบญัชีที�มีฐานะซื9อขายสัญญาล่วงหน้ามีหน้าที�ตอ้งนาํทรัพยสิ์นมาวางเป็น
หลกัประกนัในการซื9อขายล่วงหนา้ตามอตัราหรือมูลค่าที�สํานกัหกับญัชีกาํหนด ทั9งนี9  สาํนกัหกับญัชีจะนาํ
ทรัพยสิ์นหลกัประกนัดงักล่าวไปบริหารจดัการเพื�อให้เกิดผลประโยชนต์ามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื�อนไข
ที�กาํหนด ซึ�งผลประโยชน์ที� เกิดขึ9นจากเงินประกนัดงักล่าวภายหลงัหักค่าบริหารจดัการจะจดัสรรให้แก่
สมาชิกตามอตัราและวิธีการที�กาํหนด 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายละเอียดเงินลงทุนของทรัพยสิ์นที�สมาชิกวางเป็นหลกัประกัน 
ประกอบดว้ย  

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ 12,649,631 13,266,083 

เงินฝากออมทรัพยที์�เป็นเงินตราต่างประเทศ 3,442,236 2,415,879 

เงินลงทุนในตราสารหนี9 ที�วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 3,579,603 4,558,309 

หลกัทรัพยค์ ํ9าประกนั 95,608 68,538 

ผลประโยชน์คา้งรับ 17,198 20,352 

รวมเงินลงทุนของทรัพยสิ์นที�สมาชิกวางเป็นหลกัประกนั 19,784,276 20,329,161 

หกั: คา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ9น (8,559) (2,792) 

รวมเงินลงทุนของทรัพยสิ์นที�สมาชิกวางเป็นหลกัประกนั - สุทธิ 19,775,717 20,326,369 
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ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพยที์� เป็นเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 103.54 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ      
(2563: 80.89 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราซื9อถวัเฉลี�ยเงินโอนประกาศโดยธนาคาร        
แห่งประเทศไทย ณ วนัสิ9นรอบระยะเวลาบญัชี  

กลุ่มกิจการไดแ้สดงทรัพยสิ์นที�สมาชิกวางเป็นหลกัประกนัเป็นรายการแยกต่างหากในบญัชี “ทรัพยสิ์น
หลกัประกนัและผลประโยชน์” ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไดแ้สดงภาระ
หนี9 สินในบญัชี “เจา้หนี9หลกัประกนัและผลประโยชน์” ภายใตห้นี9 สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

18. ทรัพย์สินเพื"อความมั"นคงและผลประโยชน์ 

ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงจดัตั9งขึ9นเพื�อเป็นประกนัความเสียหายที�อาจเกิดจากการผิดนดัชาํระหนี9หรือ
ความเสียหายอื�นที�อาจเกิดจากการกระทาํของสมาชิกในการดาํเนินการที�เกี�ยวกบัระบบการชาํระหนี9ของ
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สาํนกัหกับญัชี”) 

ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงันี9  

18.1 หลกัทรัพยเ์พื�อความมั�นคง (Securities Deposit) 

 สมาชิกของสํานกัหักบญัชีมีหนา้ที�วางทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด (ปัจจุบัน
กาํหนดหลกัทรัพยเ์พื�อความมั�นคงเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกที�ใชบ้ริการชาํระ
หนี9 ทุกสินคา้อา้งอิง และไม่นอ้ยกว่า 4 ลา้นบาท ในแต่ละประเภทสินคา้อา้งอิง สาํหรับสมาชิกที�ใช้
บริการชาํระหนี9ตามประเภทสินคา้อา้งอิง)  

18.2 กองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing fund) ประกอบดว้ยการวางหลกัทรัพยส์มทบจาก 

 1) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท 

 2) สมาชิกของสาํนกัหกับญัชีแต่ละรายดงันี9  

- ทรัพย์สินสมทบแรกเข้าเพื� อเป็นสมาชิกกองทุนในอัตราที� กําหนด (ปัจจุบันกําหนด                           
เงินสมทบแรกเขา้เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 6 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกที�ใชบ้ริการชาํระหนี9 ทุก
สินคา้อา้งอิง และไม่น้อยกว่า 1 ลา้นบาท ในแต่ละประเภทสินคา้อา้งอิง สาํหรับสมาชิกที�ใช้
บริการชาํระหนี9ตามประเภทสินคา้อา้งอิง) 

- ทรัพยสิ์นสมทบรายเดือนเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท 

สํานักหักบัญชีจะนําทรัพย์สินเพื�อความมั�นคงไปบริหารจัดการเพื�อให้เกิดผลประโยชน์และจะคืน
ผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัหักค่าบริหารจดัการให้แก่สมาชิกตามวิธีและภายในระยะเวลาที�สาํนักหัก
บญัชีกาํหนด 
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ในกรณีที�สมาชิกผิดนดัชาํระหนี9หรือมีความเสียหายที�เกิดจากการกระทาํของสมาชิกในกิจการที�เกี�ยวกบั
การชาํระหนี9  สาํนกัหกับญัชีจะใชท้รัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงตามลาํดบัดงัต่อไปนี9  

 1)   หลกัทรัพยเ์พื�อความมั�นคงของสมาชิกรายที�ผิดนัดหรือรายที�กระทาํให้เกิดความเสียหายต่อ                   
การชาํระหนี9ของสาํนกัหกับญัชี   

 2)   ทรัพยสิ์นที�สมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายที�ผิดนัดหรือรายที�
กระทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหนี9ของสาํนกัหกับญัชี 

 3)   เงินสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพย์ตามจาํนวนที�สํานักหักบัญชี    
ประกาศกาํหนดเป็นส่วนที�หนึ�ง 

 4)   ทรัพยสิ์นที�สมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายอื�นที�ไม่ใช่รายที�ผิดนดั
หรือรายที�ไม่ไดก้ระทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหนี9ของสาํนกัหกับญัชี   

 5)   เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยส่์วนที� เหลือภายหลงัหักเงิน
สมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยส่์วนที�หนึ�ง 

 6)   ทรัพยสิ์นสมทบเพิ�มเติมตามสดัส่วนที�สมาชิกแต่ละรายสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหาย 

 7)   เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์

การใชท้รัพยสิ์นตาม 4) และ 6) ใหเ้ป็นไปตามสดัส่วนของทรัพยสิ์นที�สมาชิกสมทบเขา้กองทุน  

การใชเ้งินสมทบเขา้กองทุนตาม 3) ตามสัดส่วนที�สาํนกัหักบญัชีประกาศกาํหนดนั9น สาํนกัหักบญัชี
อาจประกาศเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการใชเ้งินสมทบดงักล่าวไดต้ามที�เห็นสมควร 

ทั9 งนี9  สมาชิกรายที�ผิดนัดหรือรายที�กระทาํให้เกิดความเสียหายต่อการชําระหนี9 ของสํานักหักบัญชี                
มีหนา้ที�ในการชาํระคืนทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงที�สาํนกัหกับญัชีไดใ้ชต้ามหลกัเกณฑ ์

ในกรณีที�มีการใชท้รัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง สาํนกัหักบญัชีอาจเรียกเก็บดอกเบี9ยจากการใช้ทรัพยสิ์น
ดงักล่าว โดยคาํนวณตามอตัราสูงสุดตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี9 ยเงินให้กูย้ืมของสถาบนัการเงินนับแต่
วนัที�มีการใชท้รัพยสิ์นดงักล่าวจนถึงวนัที�ชาํระคืน เวน้แต่สาํนกัหกับญัชีจะกาํหนดอตัราดอกเบี9ยไวเ้ป็น
อยา่งอื�น 
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เมื�อสมาชิกรายที�ผิดนดัหรือรายที�กระทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหนี9ของสาํนกัหกับญัชีไดช้าํระ
คืนทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงตามจาํนวนที�มีการใช้ทรัพยสิ์นพร้อมดอกเบี9ยแก่สํานักหักบญัชี ใหมี้การ
จดัสรรทรัพยสิ์นดงักล่าวคืนตามลาํดบัดงัต่อไปนี9  

1)   เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์

2)   ทรัพยสิ์นสมทบเพิ�มเติมตามสัดส่วนที�สมาชิกแต่ละรายสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหาย   

3) เงินสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยส่์วนที�เหลือภายหลงัหักเงินสมทบ
เขา้กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยส่์วนที�หนึ�ง  

4)   ทรัพยสิ์นที�สมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายอื�นที�ไม่ใช่รายที�ผิดนัด
หรือรายที�ไม่ไดก้ระทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหนี9ของสาํนกัหกับญัชี แลว้แต่กรณี 

5)   เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลักทรัพย์ตามจํานวนที�สํานักหักบัญชี
ประกาศกาํหนดเป็นส่วนที�หนึ�ง 

6)   ทรัพยสิ์นที�สมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายที�ผิดนดัหรือรายที�กระทาํให้
เกิดความเสียหายต่อการชาํระหนี9ของสาํนกัหกับญัชี แลว้แต่กรณี 

7)    หลกัทรัพยเ์พื�อความมั�นคงของสมาชิกรายที�ผิดนัดหรือรายที�กระทาํให้เกิดความเสียหายต่อการชาํระ
หนี9ของสาํนกัหักบญัชี 

การจดัสรรทรัพยสิ์นคืนตาม 2) และ 4) ใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนที�ไดมี้การนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวออกใช ้  

เมื�อสํานักหักบญัชีมีมติให้สมาชิกพน้สมาชิกภาพ สํานกัหักบญัชีจะคืนทรัพย์สินที�สมาชิกวางไว ้                        
เพื�อความมั�นคงของการชาํระหนี9ของสาํนกัหกับญัชี รวมทั9งผลประโยชน์ที�เกิดจากทรัพยสิ์นดงักล่าว
ในจาํนวนที� เหลืออยู่ภายหลังจากหักหนี9 รวมถึงค่าเสียหายและค่าปรับทั9 งหมดที�สมาชิกค้างชําระต่อ       
สาํนกัหกับญัชี ภายในระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 

กลุ่มกิจการไดแ้สดงทรัพยสิ์นที�สมาชิกสมทบเป็นทรัพยสิ์นเพื�อความมั �นคงตามหลกัเกณฑ์       
ที�กาํหนดเป็นรายการแยกต่างหากในบญัชี “ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน”์ ภายใตสิ้นทรัพย์
ไม่หมุนเวียน และได้แสดงภาระหนี9 สินในบัญชี  “เจ้าหนี9 ทรัพย์สิน เ พื� อค วา มมั�นคง แ ล ะ
ผลประโยชน”์ ภายใตห้นี9 สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน์ ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  หลกัทรัพยเ์พื�อความมั�นคง  กองทุนทดแทนความเสียหาย   

 และผลประโยชน์  และผลประโยชน์  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
เงินลงทุนที�บริหารโดยสาํนกัหกับญัชี - 505,498  -  -  -  505,498 
เงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล           

เงินฝากออมทรัพย ์ 10,977 469  2,437  252  13,414  721 
เงินลงทุนที�วดัมูลค่ายติุธรรมผ่าน                   

กาํไรขาดทุน 329,046 200,336 
 

1,690,355 
 

1,491,176 
 

2,019,401 
 

1,691,512 
รวม 340,023 200,805  1,692,792  1,491,428  2,032,815  1,692,233 

ดอกเบี9ยคา้งรับ 222 173  1,122  1,205  1,344  1,378 
สินทรัพยอื์�น 39 51  14,926  17,825  14,965  17,876 

รวมเงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 340,284 201,029  1,708,840  1,510,458  2,049,124  1,711,487 
รวมเงินลงทุน 340,284 706,527  1,708,840  1,510,458  2,049,124  2,216,985 
หกั: คา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
          ที�คาดวา่จะเกิดขึ9น - (77) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(77) 

รวมทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง 
   และผลประโยชน์ - สุทธิ 340,284 706,450 

 
1,708,840 

 
1,510,458 

 
2,049,124 

 
2,216,908 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

กองทุนทดแทนความเสียหาย              
และผลประโยชน์ 

 2564 2563 

เงินสมทบ 100,000 100,000 

ผลประโยชน์สะสม 50,613 50,723 

รวมทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน์ - สุทธิ 150,613 150,723 

เงนิลงทุนที"บริหารโดยสํานักหักบัญชี 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี9ยระหว่างร้อยละ 0.05 - 0.30 ต่อปี (2564: ไม่มี) 

เมื�อว ันที�  5 พฤษภาคม 2564 ที�ประชุมคณะบริหารเงินลงทุนของสํานักหักบัญชี มีมติอนุมัติการจัดการ
หลกัทรัพยเ์พื�อความมั�นคงและผลประโยชน ์โดยใหร้วมเงินลงทุนที�บริหารโดยสาํนกัหกับญัชี และเงินลงทุน
ที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลเขา้ดว้ยกัน พร้อมทั9งส่งมอบเงินลงทุนที�บริหารโดยสํานักหักบัญชีให้กับ
กองทุนส่วนบุคคลเพื�อบริหารภายใตพ้อร์ตการลงทุนเดียวกนั 
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เงนิลงทุนที"บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน    
1 แห่ง  

นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินและนโยบายการลงทุนของ
สํานักหักบัญชี สําหรับปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล มีอตัรา
ผลตอบแทนจากการบริหารระหว่างร้อยละ 0.19 - 0.20 ต่อปี (2563: ระหว่างร้อยละ 2.19 - 2.23 ต่อปี) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เจา้หนี9ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน ์ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม 

  หลกัทรัพยเ์พื�อความมั�นคง  กองทุนทดแทนความเสียหาย   

 และผลประโยชน*์  และผลประโยชน์  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
เงินสมทบ 339,912 705,000  1,392,540  1,193,293         1,732,452          1,898,293  

ผลประโยชนส์ะสม 372 2,071  165,687  166,508        166,059        168,579 

รวมเจา้หนี9ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง 
   และผลประโยชน์ 340,284 707,071 

 
1,558,227 

 
1,359,801 

        
1,898,511  

      
  2,066,872  

*กาํหนดจ่ายคืนผลประโยชน์สะสมแก่สมาชิกทุก 6 เดือน 

19. เงินสํารองเพื"อความมั"นคงของสํานักหักบัญชี 

เงินสํารองเพื�อความมั�นคงของสํานกัหักบญัชี ในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์จดัตั9งขึ9นเพื�อเป็นแหล่งเงินทุน
ใหแ้ก่สํานกัหักบญัชี เพื�อรองรับความเสียหายที�อาจเกิดจากการผิดนดัชาํระราคาหรือผิดนดัส่งมอบหลกัทรัพย ์
หรือความเสียหายที�อาจเกิดจากการกระทาํของสมาชิกในกิจการที�เกี�ยวกบัการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์
ของสาํนกัหกับญัชี 

เมื� อว ันที�  14 มกราคม 2558 และวันที�  27 เมษายน 2559 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้กัน                   
วงเงินสํารองเพื�อความมั�นคงของสํานักหักบัญชีหลักทรัพย์และอนุพันธ์ ตามที�องค์กรกํากับดูแลธุรกิจ
หลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ ไดก้าํหนดมาตรฐานสาํหรับสาํนกัหักบญัชี เพื�อความมั�นคงของสํานกัหกับญัชี และ
เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยตลาดหลกัทรัพยจ์ะทยอยจดัสรร
เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงจนครบจาํนวน 5,690.00 ลา้นบาท ภายในปี 2563 ทั9งนี9  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 
เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหักบญัชี มีจาํนวน 5,702.03 ลา้นบาท (2563: 5,804.07 ลา้นบาท) 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชี ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 

เงนิลงทุนที"บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล  
เงินฝากออมทรัพย ์ 3,408  3,599 
เงินลงทุนในตราสารหนี9 ที�วดัมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 5,688,931  5,790,352 
รวม 5,692,339  5,793,951 
ดอกเบี9ยคา้งรับ 5,156  6,543 
สินทรัพยอื์�น 4,534  3,571 
รวมเงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 5,702,029  5,804,065 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการ
กองทุน 2 แห่ง  

นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินและนโยบายการลงทุนของ
สํานกัหักบญัชี สําหรับปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 เงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลมีอตัรา
ผลตอบแทนจากการบริหารระหว่างร้อยละ 0.17 - 0.18 ต่อปี (2563: ระหวา่งร้อยละ 1.94 - 2.20 ต่อปี) 

20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื"น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที�จ่ายรอขอคืน 447,873 - 415,930 - 
เงินมดัจาํ 10,020 2,485 10,010 2,485 
รวม 457,893 2,485 425,940 2,485 
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21. เจ้าหนี!การค้าและเจ้าหนี!อื"น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

เจา้หนี9การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 827,963 29,904 113,410 29,880 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 6) 582,978 361,641 587,754 363,001 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั  1,319,187 1,297,050 1,259,213 1,262,067 
เจา้หนี9 เงินประกนัการชาํระราคา 4,436 541,427 - - 
เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียน  
 รอจ่ายคืนผูล้งทุน 96,991 93,505 - - 
ผลประโยชนท์างการเงินคา้งจ่าย - 76,323 - - 
เจา้หนี9จากการซื9อเงินลงทุน - 59,735 - 59,735 

อื�น ๆ 167,738 37,674 37,554 11,591 

รวมเจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื�น 2,999,293 2,497,259 1,997,931 1,726,274 

22. หนี!สินหมุนเวียนอื"น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 92,987 57,689 11,888 9,886 
เงินประกนัต่าง ๆ 39,573 36,378 31,180 29,686 
ประมาณการหนี9 สินสาํหรับผลประโยชน์     
   พนกังานจากสิทธิการลาพกัร้อนสะสม 68,892 32,872 68,892 32,872 
ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งจ่าย 30,571 26,533 23,690 21,047 
กองทุนเงินทองของมีค่า 11,576 11,576 11,576 11,576 

อื�น ๆ  5,052 4,210 812 2,338 

รวมหนี9 สินหมุนเวียนอื�น 248,651 169,258 148,038 107,405 
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23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ�งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงานแสดงได้
ดงันี9     

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 751,187 617,849 
ส่วนที�รับรู้ในรายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้าย:   

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  52,252 42,804 
ตน้ทุนดอกเบี9ย 10,045 14,670 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดขึ9น   

      จากการจ่ายชาํระผลประโยชน์ 11,622 10,529 
ส่วนที�รับรู้ในรายได ้(ค่าใชจ่้าย) เบด็เสร็จอื�น:   

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 886 - 
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (73,768) 50,431 
ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 7,787 26,860 

ผลประโยชนที์�จ่ายในระหว่างปี (5,378) (10,052) 
ผลประโยชนค์า้งจ่าย (23,189) (1,904) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 731,444 751,187 

ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี9  

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 52,252 42,804 
ตน้ทุนดอกเบี9ย 10,045 14,670 
ตน้ทุนบริการในอดีต 11,792 1,767 
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (170) 8,762 

ค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จ 73,919 68,003 

กลุ่มกิจการคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 
10.10 ลา้นบาท (2563: 30.47 ลา้นบาท) (ตลาดหลกัทรัพย:์ 10.10 ลา้นบาท 2563: 30.47 ลา้นบาท)  
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาเฉลี�ยถ่วงนํ9าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชนร์ะยะยาวของ
พนกังานของกลุ่มกิจการประมาณ 16 ปี (ตลาดหลกัทรัพย:์ 16 ปี 2563: 16 ปี) 

สมมติฐานที�สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี9  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.52 - 3.48 ร้อยละ 0.38 - 2.89 
อตัราการขึ9นเงินเดือน  ร้อยละ 5.00 - 11.00 ร้อยละ 5.00 - 11.00 
อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน ร้อยละ 0.00 - 12.00 ร้อยละ 0.00 - 12.00 
อตัราการตายก่อนเกษียณอาย ุ ปรับปรุงร้อยละ 3 ของ 

TMO2017 
ปรับปรุงร้อยละ 3 ของ 

TMO2017 
เกษียณอายุ 60 ปี 60 ปี 

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติฐานที�สาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชนร์ะยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติ การเพิ�มขึ9นของขอ้สมมติ การลดลงของขอ้สมมติ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 0.5 (38,989) (44,114) 42,181 47,943 
อตัราการเพิ�มขึ9น 
  ของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 81,018 91,742 (70,756) (79,391) 
อตัราการลาออก ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 (22,414) (25,805) 23,776 27,458 
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24. เงนิกองทุน  

การเปลี�ยนแปลงส่วนของเงินกองทุนสาํหรับปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ที�ไดร้วมเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แยกแสดงได้
ดงันี9  

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 
   เงินกองทุน 

 

  
เงินกองทุนสํารอง
เพื�อการชาํระราคา 

 เงินกองทุนสํารอง
เพื�อการชาํระหนี9  

ในตลาด 

 

เงินกองทุน 

 
เงินกองทุนเพื�อ
การสงเคราะห์ 

 

เงินกองทุน 

 
เงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนใน 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ 

 และส่งมอบ
หลกัทรัพย ์

 สัญญาซื9อขาย
ล่วงหนา้ 

 ชดเชย       
ความเสียหาย 

 ดา้นสวสัดิการ
พนกังาน 

 คุม้ครองผูล้งทุนใน
หลกัทรัพย ์

 สญัญาซื9อขาย
ล่วงหนา้ 

 
เงินกองทุนทั�วไป 

 
รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2563   4,440,000  1,000,000  100,000  113,997  495,774  56,196  20,208,850  26,414,817 
จดัสรรเงินกองทุนทั�วไป 24.2  -  250,000  -  -  -  -  (250,000)  - 
จดัสรรระหวา่งเงินกองทุนสาํรอง 24.1 และ 24.2  (1,000,000)  1,000,000  -  -  -  -  -  - 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) เบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 25.2  -  -  -  -  -  -  (61,720)  (61,720) 
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย   25.2  -  -  -  1,261  7,157  723  1,344,940  1,354,081 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563    3,440,000  2,250,000  100,000  115,258  502,931  56,919  21,242,070  27,707,178 

                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2564    3,440,000  2,250,000  100,000  115,258  502,931  56,919  21,242,070  27,707,178 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) เบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 25.2  -  -  -  -  -  -  65,095  65,095 

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย 25.2  -  -  -  778  9,417  514  1,585,922  1,596,631 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2564   3,440,000  2,250,000  100,000  116,036  512,348  57,433  22,893,087  29,368,904 
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(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เงินกองทุน 

     เงินกองทุนสํารอง           

   เงินกองทุนสาํรอง  เพื�อการชาํระหนี9     เงินกองทุน       

   เพื�อการชาํระราคา  ในตลาด  เงินกองทุน  เพื�อการสงเคราะห์  เงินกองทุน     

   และส่งมอบ  สัญญาซื9อขาย  ชดเชย  ดา้นสวสัดิการ  คุม้ครองผูล้งทุน  เงินกองทุน   

 หมายเหตุ  หลกัทรัพย ์  ล่วงหนา้  ความเสียหาย  พนกังาน  ในหลกัทรัพย ์  ทั�วไป  รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2563  4,440,000 1,000,000 100,000 113,997  495,774  17,498,288  23,648,059 

จดัสรรเงินกองทุนทั�วไป 24.2 - 250,000 - - -              (250,000)  - 

จดัสรรระหวา่งเงินกองทุนสาํรอง 24.1 และ 24.2 (1,000,000) 1,000,000 - - -  -  - 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) เบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 25.2  - - - - - (61,720) (61,720) 

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย  25.2  - - - 1,261 7,157               766,341 774,759 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2563   3,440,000  2,250,000  100,000  115,258  502,931  17,952,909  24,361,098 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 1 มกราคม 2564   3,440,000 2,250,000 100,000 115,258  502,931  17,952,909  24,361,098 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) เบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 25.2  - - - - - 65,095 65,095 

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย  25.2  - - - 778 9,417 1,005,001 1,015,196 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2564  3,440,000  2,250,000  100,000  116,036  512,348  19,023,005  25,441,389 
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รายละเอียดเงินกองทุนประกอบด้วย 

24.1 เงนิกองทุนสํารองเพื"อการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 

ในปี 2540 และ 2556 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัจัดสรรเงินกองทุนทั�วไปเป็นจาํนวนเงิน 2,000    
ลา้นบาท และ 500 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมเป็นจาํนวนเงิน 2,500 ลา้นบาท เพื�อจดัตั9งเป็นเงินสาํรองเพื�อ                   
การชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสํานักหักบัญชี ซึ� งดําเนินการโดยกิจการย่อยในการรองรับ                 
ความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องกรณีที�สมาชิกมีการผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์�ซื9อขาย               
ในตลาดหลกัทรัพย ์

ในปี 2558 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์นุมตัิจดัสรรเงินกองทุนทั �วไปเขา้กองทุนสํารองเพื�อ                
การชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ตั9งแต่ปี 2558 - 2562 รวมจาํนวนเงิน 2,640 ลา้นบาท โดยเริ� ม
สมทบในปีแรก เป็นจาํนวนเงิน 1,840 ลา้นบาท และสมทบในปีต่อ ๆ ไป เป็นจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาทต่อปี 

ในปี 2561 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อนุมัติ จัดสรรเ งิ นกองทุ นสํารองเพื� อการชําระราคา 
และส่งมอบหลักทรัพย์เ ป็นจํานวนเ งิน 700 ล้านบาท ไปให้กอ งทุนสํารอ ง เ พื� อ การชํา ระ ห นี9  
ในตลาดสญัญาซื9อขายล่วงหนา้ เพื�อใหส้าํนกัหกับญัชีมีเงินทุนเพียงพอในทั9งสองตลาด 

 ในปี 2563 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อนุมัติจัดสรรเ งินกองทุนสํารองเพื� อการชําระราคา 
และส่งมอบหลักทรัพย์เ ป็นจํานวนเ งิน 1,000 ล้านบาท ไปให้กองทุนสํารองเพื�อการชําระห นี9  
ในตลาดสญัญาซื9อขายล่วงหนา้ เพื�อใหส้าํนกัหกับญัชีมีเงินทุนเพียงพอในทั9งสองตลาด 

24.2 เงนิกองทุนสํารองเพื"อการชําระหนี!ในตลาดสัญญาซื!อขายล่วงหน้า 

 ในปี 2547 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัให้จดัสรรเงินกองทุนทั�วไปเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 
เพื�อจดัตั9งเป็นเงินกองทุนสํารองเพื�อการชาํระหนี9 สินตลาดสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ของสาํนกัหักบญัชีในการ
รองรับความเสียหายที�อาจเกิดขึ9นจากระบบการซื9อขายและการชาํระหนี9ของตลาดสัญญาซื9อขายล่วงหนา้กบั 
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 

ในปี 2561 กองทุนสาํรองเพื�อการชาํระหนี9ในตลาดสญัญาซื9อขายล่วงหนา้ไดรั้บการจดัสรรเงินจากกองทุน
สํารองเพื�อการชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เป็นจาํนวนเงิน 700 ลา้นบาท ตามมติคณะกรรมการ     
ตลาดหลกัทรัพย ์เพื�อใหส้าํนกัหกับญัชีมีเงินทุนเพียงพอในทั9งสองตลาด 

ในปี 2563 กองทุนสาํรองเพื�อการชาํระหนี9ในตลาดสญัญาซื9อขายล่วงหนา้ไดรั้บการจดัสรรเงินเพิ�มเติมตาม
มติคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์จากกองทุนสาํรองเพื�อการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวน
เงิน 1,000 ลา้นบาท และจากกองทุนทั�วไป เป็นจาํนวนเงิน 250 ลา้นบาท เพื�อให้สาํนกัหักบัญชีมีเงินทุน
เพียงพอในทั9งสองตลาด 
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24.3 เงนิกองทุนชดเชยความเสียหาย 

 ในปี 2536 และ 2545 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัให้จดัสรรเงินกองทุนทั�วไปเป็นจาํนวนเงินรวม 
100 ลา้นบาท เพื�อจดัตั9งเป็นเงินกองทุนชดเชยความเสียหาย และเพื�อเป็นการช่วยเหลือและสร้างความมั�นใจ
ให้แก่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และผูที้�ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที�แทนคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย ์ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช้อาํนาจพิจารณาและตดัสินใจซึ� งอาจมีผลกระทบและก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก 

24.4 เงนิกองทุนเพื"อการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการพนักงาน 

 ในปี 2540 และ 2547 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัให้จัดสรรเงินกองทุนทั�วไปเป็นจาํนวนเงินรวม 75 
ลา้นบาท เพื�อจดัตั9งเงินกองทุนเพื�อการสงเคราะห์ด้านสวสัดิการพนักงาน ทั9งนี9 ผลประโยชน์ที�ได้จากการ
บริหารเงินกองทุนไดน้าํเขา้มาสมทบในเงินกองทุนดงักล่าว 

24.5  เงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 

 ในปี 2547 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุมติัการจดัตั9งกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์(Securities 
Investor Protection Fund “ SIPF”) (“กองทุน”) โดยมีทุนประเดิมที�จดัสรรมาจากค่าธรรมเนียม การเป็นสมาชิกเป็น
จาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 

 กองทุนนี9 ไดมี้การจดัตั9งขึ9นอย่างเป็นทางการภายใตก้ฎระเบียบของกองทุน SIPF เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2547 โดยมี
วตัถุประสงค์เพื�อให้ความคุม้ครองและเป็นการสร้างความมั�นใจให้แก่ผูล้งทุนที�ซื9อขายหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพย ์โดยผ่านบริษทัหลกัทรัพย์ที�เป็นสมาชิก ทั9งนี9  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 มีบริษทัหลกัทรัพย์ที� เป็น
สมาชิกกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยท์ั9งสิ9น 33 ราย (2563: 33 ราย) 

 ทรัพยสิ์นของกองทุนประกอบดว้ย 

1) เงินทุนประเดิมของตลาดหลกัทรัพย ์เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 

2) เงินค่าเขา้เป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที�เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน 

3) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที�ไดจ้ากเงินและทรัพยสิ์นของกองทุน 

กองทุนจะคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูล้งทุนที�อยู่ในความดูแลของบริษทัหลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิกกองทุน หาก
ผูล้งทุนไม่ไดร้ับคืนสินทรัพยด์งักล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผูล้งทุนตามที�เกิดขึ9นจริง ไม่เกิน
รายละ 1 ล้านบาทในแต่ละเหตุของการให้ความคุ้มครองเป็นรายกรณีแล้วแต่จํานวนใดจะตํ� ากว่า                    
โดยกองทุนจะใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุน อนัเนื�องมาจากกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี9  

1) ในกรณีที�บริษทัที�เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดตามกฎหมายลม้ละลาย หรือ 

2) ในกรณีที�สมาชิกกองทุนกับผูล้งทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี�ยวกับการซื9อขายสัญญาซื9อขายล่วงหน้า                         
ในตลาดอนุพันธ์และอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาและชี9 ขาดให้สมาชิกกองทุนคืนทรัพย์สินแก่                      
ผูล้งทุนนั9น แต่สมาชิกกองทุนไม่ปฏิบติัตาม 
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 ทั9 งนี9 การคุ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที�เกิดจากการซื9 อขายหลกัทรัพย์ของผูล้งทุนไม่ว่าจะเป็นการ
ตดัสินใจลงทุนดว้ยตนเองหรือไม่ก็ตาม  

 หากจาํนวนทรัพยสิ์นของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผูล้งทุนไดต้ามที�ระบุขา้งตน้ ผูล้งทุนจะไดรั้บ
ชดเชยทรัพยสิ์นจากกองทุนตามสดัส่วน ผูล้งทุนแต่ละรายไดรั้บความเสียหาย (Pro rata based) 

 เมื�อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติอนุมัติให้ความคุ้มครองแก่ผู ้ลงทุนใด ตลาดหลักทรัพย์               
จะใชเ้งินกองทุนเพื�อใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน โดยเป็นไปตามลาํดบัดงัต่อไปนี9  

1)    เงินกองทุนในส่วนที�สมาชิกกองทุนซึ�งก่อความเสียหายแก่ผูล้งทุนจ่ายเขา้กองทุน 

2)   เงินกองทุนในส่วนดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน 

3)   เงินกองทุนในส่วนที�สมาชิกกองทุนรายอื�นจ่ายเขา้กองทุน 
4)  เงินกองทุนในส่วนที�ตลาดหลกัทรัพยจ่์ายเขา้กองทุน 

เมื�อตลาดหลักทรัพย์ใช้เงินกองทุนเพื�อให้ความคุ้มครองแก่ผู ้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดแล้ว                 
ตลาดหลกัทรัพย์จะดาํเนินการใช้สิทธิเรียกร้องทรัพย์สินที�ได้มีการจ่ายแก่ผูล้งทุนและค่าเสียหายคืนจาก
สมาชิกกองทุนตามสิทธิที�ไดรั้บโอนจากผูล้งทุน 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะจัดสรรทรัพยสิ์นหรือเงินที�ไดรั้บคืนจากสมาชิกกองทุนซึ� งก่อความเสียหายเขา้กองทุน 
ตามลาํดบัดงัต่อไปนี9  

1) เงินกองทุนส่วนที�เป็นของตลาดหลกัทรัพย ์
2)  เงินกองทุนในส่วนที�เป็นของสมาชิกรายอื�น 
3) เงินกองทุนในส่วนที�เป็นดอกผลหรือผลประโยชนข์องกองทุน 
4) เงินกองทุนในส่วนที�เป็นของสมาชิกกองทุนซึ�งก่อความเสียหายแก่ผูล้งทุน 

24.6 เงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื!อขายล่วงหน้า  

 ในปี 2555 คณะกรรมการ บริษทั ตลาดสัญญาซื9อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ได้
อนุมติัใหจ้ดัตั9งกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) 
(“กองทุน”) โดยมีเงินทุนประเดิมจากบริษทัจาํนวน 50 ลา้นบาท 

 กองทุนได้จัดตั9 งขึ9 นเมื�อวันที�  15 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้ความคุ้มครองผู ้ลงทุน 
ในสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนด ทั9งนี9  ผูล้งทุนที�จะไดร้ับความคุม้ครองตอ้งเป็นลูกคา้
ของสมาชิกกองทุน โดยเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที�จดัตั9งในประเทศไทย                     ซึ� ง
มิใช่ผูล้งทุนสถาบนัตามพระราชบญัญติัสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ 2546 ทั9งนี9  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 มีบริษทั
หลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื9อขายล่วงหนา้เขา้เป็นสมาชิกกองทุนจาํนวน 37 ราย (2563: 37 ราย) 
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ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย เงินทุนประเดิมของบริษทั เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและเงินสมทบ                   
ที�เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที�ไดจ้ากเงินและทรัพยสิ์นของกองทุน ภายหลงัหัก
ค่าใชจ่้ายเพื�อการดาํเนินงานของกองทุน ทั9งนี9  ในช่วงเริ�มจดัตั9งกองทุนจะมีทรัพยสิ์นจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 100 
ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินทุนประเดิมจากบริษทัจาํนวน 50 ลา้นบาท และ เงินค่าแรกเขา้และเงินสมทบจาก
สมาชิกกองทุนในส่วนที�เหลือจนกว่าจะครบ 100 ลา้นบาท โดยบริษทัอาจเรียกเก็บเพิ�มเติมไดต้ามที�เห็น
จาํเป็นและสมควร 

กองทุนจะคุ้มครองทรัพย์สินของผูล้งทุนที�อยู่ในความดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ที� เป็นสมาชิกกองทุน                         
หากผูล้งทุนไม่ได้รับคืนสินทรัพยด์ังกล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผูล้งทุนตามที�เกิดขึ9 นจริง                  
ไม่เกินรายละ 1 ลา้นบาทในแต่ละเหตุของการให้ความคุม้ครองเป็นรายกรณีแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า    
โดยกองทุนจะใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุน อนัเนื�องมาจากกรณีใดกรณีหนึ�งดงัต่อไปนี9  

1) ในกรณีที�บริษทัที�เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดตามกฎหมายลม้ละลายหรือ 

2) ในกรณีที�สมาชิกกองทุนกบัผูล้งทุนมีขอ้พิพาททางแพ่งเกี�ยวกบัการซื9อขายสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ใน
ตลาดอนุพนัธ์และอนุญาโตตุลาการไดพิ้จารณาและชี9ขาดใหส้มาชิกกองทุนคืนทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุนนั9น 
แต่สมาชิกกองทุนไม่ปฏิบติัตาม 

ทั9งนี9 การคุม้ครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที�เกิดจากการซื9อขายสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ของผูล้งทุนไม่ว่าจะ
เป็นการตดัสินใจลงทุนดว้ยตวัเองหรือไม่ก็ตาม 

หากจาํนวนทรัพยสิ์นของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผูล้งทุนไดต้ามที�ระบุขา้งตน้ ผูล้งทุนจะไดรั้บ
ชดเชยทรัพยสิ์นจากกองทุนตามสดัส่วนผูล้งทุนแต่ละรายไดรั้บความเสียหาย (Pro rata based) 

เมื�อคณะกรรมการมีมติอนุมติัใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนใด บริษทัจะใชเ้งินกองทุนเพื�อใหค้วามคุม้ครอง    
ผูล้งทุน โดยเป็นไปตามลาํดบัดงัต่อไปนี9  
1)    เงินกองทุนในส่วนที�สมาชิกกองทุนซึ�งก่อความเสียหายแก่ผูล้งทุนจ่ายเขา้กองทุน 
2)   เงินกองทุนในส่วนดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน 
3) เงินกองทุนในส่วนที�สมาชิกกองทุนรายอื�นจ่ายเขา้กองทุน 
4)  เงินกองทุนในส่วนที�บริษทัจ่ายเขา้กองทุน 

เมื�อบริษทัใชเ้งินกองทุนเพื�อใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดแลว้ สมาชิกกองทุนรายที�
ทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูล้งทุนมีหนา้ที�ส่งคืนทรัพยสิ์นของกองทุนให้บริษทั โดยบริษทัจะดาํเนินการใช้
สิทธิเรียกร้องทรัพยสิ์นที�ไดมี้การจ่ายแก่ผูล้งทุนและค่าเสียหายคืนจากสมาชิกกองทุนตามสิทธิที�ไดร้ับโอน
จากผูล้งทุน 
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ในกรณีที�บริษทัมีการใช้เงินกองทุนหรือได้รับเงินคืนเต็มจาํนวนหรือบางส่วนจากสมาชิกกองทุนซึ� ง                
ก่อความเสียหาย บริษทัจะจดัสรรคืนเขา้กองทุนตามลาํดบัดงัต่อไปนี9  

1) เงินกองทุนส่วนที�เป็นของบริษทั 

2) เงินกองทุนในส่วนที�เป็นของสมาชิกรายอื�น 

3)   เงินกองทุนในส่วนที�เป็นดอกผลหรือผลประโยชนข์องกองทุน 

4) เงินกองทุนในส่วนที�เป็นของสมาชิกกองทุนซึ� งก่อความเสียหายแก่ผูล้งทุน 

25. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของเงนิกองทุน 

25.1 ฐานะการเงนิของเงนิกองทุน 

 งบการเงินของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยที์�ไดร้วมเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงินรวมและ               
งบการเงินเฉพาะกิจการ แยกแสดงไดด้งันี9  

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

สินทรัพย์   
สินทรัพยห์มุนเวียน   

เงินฝาก 163,656 163,343 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 357,964 365,467 
ดอกเบี9ยคา้งรับ 2,802 3,197 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 1,110 3,616 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 525,532 535,623 
   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 331,304 304,981 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 331,304 304,981 

รวมสินทรัพย์ 856,836 840,604 
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(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

หนี!สินและเงนิกองทุน   
หนี9 สินส่วนของสมาชิก   

เงินสมทบจากสมาชิก 229,390 228,886 
ผลประโยชนส่์วนของสมาชิก 115,098 108,787 

รวมหนี9สินส่วนของสมาชิก 344,488 337,673 
    
เงินกองทุน   

ทุนเริ�มแรก 300,000 300,000 
ผลประโยชนส่์วนของตลาดหลกัทรัพย ์ 212,348 202,931 

 512,348 502,931 
องคป์ระกอบอื�น - - 

รวมเงินกองทุน 512,348 502,931 

รวมหนี!สินและเงนิกองทุน 856,836 840,604 

งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู ้ลงทุนในสัญญาซื9 อขายล่วงหน้า ที�ได้รวมเป็นส่วนหนึ� งของ 
งบการเงินรวม แยกแสดงไดด้งันี9  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2564  2563 

สินทรัพย์   
สินทรัพยห์มุนเวียน   

เงินฝาก 34,928  3,482 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 70,597  85,758 
เงินสมทบรอเรียกเก็บจากสมาชิก 7  11 
ดอกเบี9ยคา้งรับ 220  361 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 105,752  89,612 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

 2564  2563 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 7,119  22,185 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 7,119  22,185 

รวมสินทรัพย์ 112,871  111,797 

  หนี!สินและเงนิกองทุน  
หนี9 สินหมุนเวียน  

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 249  338 
หนี9 สินหมุนเวียนอื�น 1  1 

รวมหนี9สินหมุนเวียน 250  339 
  

หนี9 สินไม่หมุนเวียน 
เงินสมทบจากสมาชิก 51,335  51,179 
ผลประโยชนส่์วนของสมาชิก 3,853  3,360 

รวมหนี9สินไม่หมุนเวียน 55,188  54,539 
รวมหนี9สิน 55,438  54,878 

  เงินกองทุน   
ทุนประเดิม 50,000  50,000 
ผลประโยชนส่์วนของตลาดสญัญาซื9อขายล่วงหนา้ 7,433  6,919 

รวมเงินกองทุน 57,433  56,919 

รวมหนี!สินและเงนิกองทุน 112,871  111,797 
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25.2 ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุน 
ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่าง ๆ ที�ไดร้วมเป็นส่วนหนึ�งของงบรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 
และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ แยกแสดงไดด้งันี9  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

เงินกองทุนเพื�อการ
สงเคราะห์ดา้น

สวสัดิการพนกังาน 

เงินกองทุนคุม้ครอง
ผูล้งทุนใน
หลกัทรัพย ์       

(ส่วนของตลาด
หลกัทรัพย)์ 

เงินกองทุนคุม้ครอง
ผูล้งทุนในสัญญา
ซื9อขายล่วงหนา้ 
(ส่วนของตลาด
สัญญาซื9อขาย

ล่วงหนา้ฯ) เงินกองทุนทั�วไป รวม 

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2564      
รายได้      
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 7,734,730 7,734,730 
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 778 9,510 700 368,641 379,629 
รายไดอื้�น - - - 180,107 180,107 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน

กิจการร่วมและกิจการร่วมคา้                   
- สุทธิจากภาษีเงินได ้ - - - 35,590 35,590 

รวมรายได้ 778 9,510 700 8,319,068 8,330,056 

ค่าใช้จ่าย      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 93 51 5,035,610 5,035,754 
เงินนาํส่งให้กองทุนส่งเสริมการ

พฒันาตลาดทุน - - - 582,978 582,978 

ภาษีเงินได ้ - - 135 1,114,558 1,114,693 

รวมค่าใช้จ่าย - 93 186 6,733,146 6,733,425 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 778 9,417 514 1,585,922 1,596,631 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื"น :      
รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของ

รายไดห้รือค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
ผลกาํไรจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  - - - 65,095 65,095 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบด็เสร็จอื"น
สําหรับปี - - - 65,095 65,095 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี 778 9,417 514 1,651,017 1,661,726 

การแบ่งปันรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี      

ส่วนที�เป็นของกิจการใหญ่ 778 9,417 514 1,651,017 1,661,726 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มี

อาํนาจควบคุม - - - - - 

 778 9,417 514 1,651,017 1,661,726 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

เงินกองทุนเพื�อการ
สงเคราะห์ดา้น

สวสัดิการพนกังาน 

เงินกองทุนคุม้ครอง
ผูล้งทุนใน
หลกัทรัพย ์     

(ส่วนของตลาด
หลกัทรัพย)์ 

เงินกองทุนคุม้ครอง
ผูล้งทุนในสัญญา
ซื9อขายล่วงหนา้ 
(ส่วนของตลาด
สญัญาซื9อขาย

ล่วงหนา้ฯ) เงินกองทุนทั�วไป รวม 

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2563      

รายได้      
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 6,547,755 6,547,755 
รายได ้(ขาดทุน) จากเงินลงทุน - สุทธิ 1,261 4,686 981 (364,950) (358,022) 
รายไดอื้�น - - - 163,088 163,088 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุน 
   ในกิจการร่วมและกิจการร่วมคา้  
   - สุทธิจากภาษีเงินได ้ - - - 28,025 28,025 

รวมรายได้ 1,261 4,686 981 6,373,918 6,380,846 

ค่าใช้จ่าย      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 146 74 4,289,057 4,289,277 
เงินนาํส่งให้กองทุนส่งเสริมการพฒันา

ตลาดทุน - - - 361,641 361,641 

ภาษีเงินได ้ - (2,617) 184 378,280 375,847 

รวมค่าใช้จ่าย - (2,471) 258 5,028,978 5,026,765 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,261 7,157 723 1,344,940 1,354,081 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื"น :      
รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของ

รายไดห้รือค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  - - - (61,720) (61,720) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบด็เสร็จอื"นสําหรับ
ปี - - - (61,720) (61,720) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับปี 1,261 7,157 723 1,283,220 1,292,361 

การแบ่งปันรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี      

ส่วนที�เป็นของกิจการใหญ่ 1,261 7,157 723 1,283,220 1,292,361 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจ

ควบคุม - - - - - 

 1,261 7,157 723 1,283,220 1,292,361 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกองทุนเพื�อการ
สงเคราะห์ดา้น

สวสัดิการพนกังาน 

เงินกองทุนคุม้ครอง
ผูล้งทุนใน
หลกัทรัพย ์     

(ส่วนของตลาด
หลกัทรัพย)์ เงินกองทุนทั�วไป รวม 

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2564     

รายได้     
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - 3,809,064 3,809,064 
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 778 9,510 1,074,904 1,085,192 

รายไดอื้�น - - 1,978,798 1,978,798 

รวมรายได้ 778 9,510 6,862,766 6,873,054 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 93 4,466,119 4,466,212 
เงินนาํส่งให้กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน - - 582,978 582,978 

ภาษีเงินได ้ - - 808,668 808,668 

รวมค่าใช้จ่าย - 93 5,857,765 5,857,858 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 778 9,417 1,005,001 1,015,196 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื"น :     
รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของรายไดห้รือ

ค่าใชจ้่ายในภายหลงั     
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - - 65,095 65,095 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบด็เสร็จอื"นสําหรับปี - - 65,095 65,095 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 778 9,417 1,070,096 1,080,291 

การแบ่งปันรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปี     
ส่วนที�เป็นของกิจการใหญ่ 778 9,417 1,070,096 1,080,291 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - 

 778 9,417 1,070,096 1,080,291 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกองทุนเพื�อการ
สงเคราะห์ดา้น

สวสัดิการพนกังาน 

เงินกองทุนคุม้ครอง
ผูล้งทุนใน
หลกัทรัพย ์      

(ส่วนของตลาด
หลกัทรัพย)์ เงินกองทุนทั�วไป รวม 

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2563     

รายได้     
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - 3,059,298 3,059,298 
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 1,261 4,686 121,181 127,128 

รายไดอื้�น - - 1,906,820 1,906,820 

รวมรายได้ 1,261 4,686 5,087,299 5,093,246 

ค่าใช้จ่าย     
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 146 3,852,002 3,852,148 
เงินนาํส่งให้กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน - - 361,641 361,641 

ภาษีเงินได ้ - (2,617) 107,315 104,698 

รวมค่าใช้จ่าย - (2,471) 4,320,958 4,318,487 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,261 7,157 766,341 774,759 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื"น :     
รายการที�จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของรายไดห้รือ

ค่าใชจ้่ายในภายหลงั     
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั - - (61,720) (61,720) 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบด็เสร็จอื"นสําหรับปี - - (61,720) (61,720) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,261 7,157 704,621 713,039 

การแบ่งปันรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี     
ส่วนที�เป็นของกิจการใหญ่ 1,261 7,157 704,621 713,039 

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - 

 1,261 7,157 704,621 713,039 
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26. รายได้จากการดําเนินงาน 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานสาํหรับปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ประเภทของบริการ        

ค่าธรรมเนียมการซื9อขายหลกัทรัพย ์ 2,908,609 2,343,762  2,261,670  1,667,148 
รายไดจ้ากงานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 1,458,444 1,228,987  -  - 
รายไดจ้ากงานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ 835,006 740,026  -  - 
ค่าธรรมเนียมหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 696,307 682,298  696,307  682,298 
รายไดจ้ากการบริการบริษทัหลกัทรัพย ์ 507,172 436,645  -  - 
ค่าบริการขอ้มูล 423,781 377,514  390,074  343,119 
ค่าสนบัสนุนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 410,753 344,856  437,613  343,333 
รายไดจ้ากงานรับฝากหลกัทรัพย ์ 379,287 296,348  -  - 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 63,860 63,950  23,400  23,400 
ค่าบริการกองทุน 31,678 24,044  -  - 
รายไดต้วัแทนการชาํระเงิน 12,934 9,325  -  - 
รายไดจ้ากการบริการ Digital Gateway 6,899 -  -  - 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 7,734,730 6,547,755  3,809,064  3,059,298 

 
จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้  
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง 

ค่าธรรมเนียมการซื9อขายหลกัทรัพย ์ 2,908,609 2,343,762  2,261,670  1,667,148 
รายไดจ้ากงานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 895,287 635,827  -  - 
รายไดจ้ากงานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ 835,006 740,026  -  - 
ค่าธรรมเนียมหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 272,151 200,300  272,151  200,300 
รายไดจ้ากการบริการบริษทัหลกัทรัพย ์ 490,192 419,785  -  - 
ค่าบริการขอ้มูล 423,781 377,514  390,074  343,119 
ค่าสนบัสนุนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 410,753 344,856  437,613  343,333 
รายไดจ้ากงานรับฝากหลกัทรัพย ์ 379,287 296,348  -  - 
ค่าบริการกองทุน 8,879 5,354  -  - 
รายไดต้วัแทนการชาํระเงิน 12,182 8,845  -  - 
รายไดจ้ากการบริการ Digital Gateway 4,574 -  -  - 
รวม 6,640,701 5,372,617  3,361,508  2,553,900 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ�ง       

รายไดจ้ากงานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 563,157 593,160  -  - 
ค่าธรรมเนียมหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 424,156 481,998  424,156  481,998 
รายไดจ้ากการบริการบริษทัหลกัทรัพย ์ 16,980 16,860  -  - 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 63,860 63,950  23,400  23,400 
ค่าบริการกองทุน 22,799 18,690  -  - 
รายไดต้วัแทนการชาํระเงิน 752 480  -  - 
รายไดจ้ากการบริการ Digital Gateway 2,325 -  -  - 
รวม 1,094,029 1,175,138  447,556  505,398 

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 7,734,730 6,547,755  3,809,064  3,059,298 

27. รายได้ (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - สุทธิ 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 
ดอกเบี9ยรับ  249,320 327,223 141,717 198,303 
หัก: ดอกเบี9ยจ่าย      

เงินกูย้มืระยะสั9นจากกิจการยอ่ย  (หมายเหตุ 6) - - (11,149) (22,492) 
ทรัพยสิ์นและผลประโยชน์      

ส่วนของสมาชิก  (102,648) (174,824) - - 
ดอกเบี9ยรับ - สุทธิ  146,672 152,399 130,568 175,811 
รายไดเ้งินปันผลจาก      

กองทุนรวม  63,039 62,386 63,039 62,386 
กิจการยอ่ย (หมายเหตุ 12)  - - 606,182 508,543 
กิจการร่วม (หมายเหตุ 13)  - - 13,870 20,151 
กองทุนส่วนบุคคล - 22 - 22 
กิจการอื�น 4,536 3,749 4,536 3,749 

กาํไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ9นจริงจากเงินลงทุน 42,957 (320,541) 57,953 (371,751) 
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(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2564  2563  2564  2563 

ขาดทุนที�เกิดขึ9นจริงจากสญัญาซื9อขายล่วงหนา้ - (24,429) - (24,429) 
ขาดทุนที�เกิดขึ9นจริงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ (74,014) (55,939) (74,014) (55,939) 
กาํไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ9นจริงจากอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (248,321) 5,090 (248,321) 5,090 
กาํไร (ขาดทุน) ที�เกิดขึ9นจริง     
 จากอตัราแลกเปลี�ยนของเงินลงทุนใน 

ตราสารต่างประเทศ 44,914 (14,246) 44,914 (14,246) 
กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ9นจริงจากเงินลงทุน 128,109 (165,130) 209,739 (180,203) 
กาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ9นจริงจากอตัราแลกเปลี�ยน     
  ของเงินลงทุนในตราสารต่างประเทศ 280,612 3,316 280,612 3,316 
กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ9นจริงจากอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (64,669) 42,140 (64,669) 42,140 
กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ9นจริงจากอตัรา

แลกเปลี�ยน 50,721 (48,694) 50,721 (48,694) 
ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ9น (5,137) (3,812) 552 (3,504) 
รวมรายได ้(ขาดทุน) จากเงินลงทุน - สุทธิ 369,419  (363,689)  1,075,682  122,442 

28. รายได้อื"น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

รายไดค่้าธรรมเนียมบริหารและจดัการกองทุน 51,270  47,917  387  2,710 
รายไดค่้าบริการบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  31,162  13,368  1,940,047  1,854,011 
รายไดจ้ากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน 16,802  22,844  16,802  22,844 
รายไดค่้าเช่าและสาธารณูปโภค 11,443  11,832  11,443  11,832 
รายไดค่้าปรับ 7,742  12,347  2,887  7,088 
รายไดจ้ากเงินสนบัสนุนโครงการพฒันาผูป้ระกอบการรายเลก็ 3,999  3,445  -  - 
รายไดค่้าบริการธุรกรรมการยมืและให้ยมืหลกัทรัพย ์ 3,489  3,969  -  - 
รายไดจ้ากการจดักิจกรรมทางการตลาด 70  1,365  30  1,289 
รายไดอื้�น 54,130  46,001  7,202  7,046 
รวมรายไดอื้�น 180,107 163,088 1,978,798 1,906,820 
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29. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ผู้บริหารสําคญั     
เงินเดือนและผลประโยชน์อื�น ๆ 257,447 234,554 257,447 234,554 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี9ยงชีพ 13,747 12,163 13,747 12,163 

รวม 271,194 246,717 271,194 246,717 
พนักงานอื"น  ๆ     
เงินเดือนและผลประโยชน์อื�น ๆ 1,791,147 1,621,849 1,791,147 1,622,049 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี9ยงชีพ 83,937 78,612 83,937 78,612 

รวม 1,875,084 1,700,461 1,875,084 1,700,661 

รวมค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 2,146,278 1,947,178 2,146,278 1,947,378 

กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั9งกองทุนสาํรองเลี9ยงชีพสาํหรับพนกังาน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3.00 ถึง
ร้อยละ 15.00 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มกิจการจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10.00 ของเงินเดือน                
ของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี9 ยงชีพนี9 ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี9 ยงชีพตามข้อกําหนด                     
ของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดรั้บอนุญาตแห่งหนึ�ง 

30. เงนิอุดหนุนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดใหต้ลาดหลกัทรัพย ์จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยต์ามอตัราที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนจากตลาดหลกัทรัพย ์ในอตัราร้อยละ 0.002 ของมูลค่า
การซื9อขายหลกัทรัพยข์องปีที�เรียกเก็บสาํหรับปี 2563 ถึงปี 2565 (ระยะเวลา 3 ปี)    

นอกจากนี9  เมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการ ก.ล.ต ไดป้รับปรุงการกาํหนดหลกัเกณฑค่์าธรรมเนียม
การประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื9 อขายสัญญาซื9อขายล่วงหน้าจากบริษัท ตลาดสัญญาซื9อขายล่วงหน้า 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (กิจการย่อย)  ตั9งแต่ปี 2564 เป็นตน้ไป โดยมีค่าธรรมเนียมต่อปีขั9นตํ�า 2 ลา้น
บาท แต่ไม่เกิน 15 ลา้นบาท (2563: 2 ลา้นบาท) 
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31. ค่าใช้จ่ายอื"น 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ค่าใชจ่้ายการกศุลและกิจกรรมเพื�อสงัคม 112,158  11,094  112,158  11,096 
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน 103,046  115,508  99,194  88,306 
ค่าใชจ่้ายเพื�อการพฒันาตลาดทุน 30,259  27,348  30,259  27,348 
ค่าเบี9ยประกนั 6,196  3,754  6,196  3,754 
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสถาบนัต่าง ๆ 5,121  4,798  3,655  3,463 
ค่ารับรอง 3,080  2,492  3,067  2,477 
ค่าใชจ่้ายเดินทางและพาหนะ 2,784  2,174  2,767  2,173 
ค่าใชจ่้ายในการประชุม 785  1,711  785  1,692 
ค่าใชจ่้ายอื�น 12,721  6,005  10,195  5,795 
รวมค่าใชจ่้ายอื�น 276,150  174,884  268,276  146,104 

32. เงนินําส่งให้กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 6) พ.ศ. 2562 ที�ประกาศ ณ วนัที� 16 เมษายน 2562 
กาํหนดใหต้ลาดหลกัทรัพยด์าํเนินการดงันี9  
1) โอนเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นใดเป็นจาํนวนหรือมูลค่า 5,700  ลา้นบาท ใหแ้ก่กองทุนส่งเสริมการพฒันา 

ตลาดทุน (“CMDF”) โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริม 
การพฒันาตลาดทุนร่วมกันกาํหนดจาํนวน หรือมูลค่า ประเภท และลกัษณะของเงินหรือทรัพย์สิน                       
ที�จะโอน 

2) นาํส่งเงินใหแ้ก่กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน ภายใน 150 วนันบัแต่วนัสิ9นปีปฏิทิน ในอตัราไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ของรายไดห้ลงัหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสํารอง ทั9งนี9  ให้ใช้งบการเงินรวมของ
ตลาดหลกัทรัพย์ในการคาํนวณเงินนําส่ง การกนัเงินสํารองให้เป็นไปตามประเภทและจาํนวนที�
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

ตลาดหลกัทรัพยไ์ดโ้อนเงินใหแ้ก่ CMDF แลว้จาํนวน 5,700 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 4 กรกฎาคม 2562 และบนัทึก
รายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2562 

ตลาดหลกัทรัพยบ์นัทึกเงินนาํส่งรายปีจาํนวน 582.98 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ้่ายในงบการเงินรวมและ            
ง บ ก า ร เ ง ิน เ ฉ พ า ะ ก ิจ ก า ร สํ า ห ร ับ ปี สิ 9น สุด ว นั ที � 31 ธ ัน ว า ค ม  2564 (2563 : 361.64 ล า้ น บ า ท )                                 
โดยมีรายละเอียดเงินสาํรองและการคาํนวณเงินนาํส่งรายปี ดงันี9  
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เงนิสํารอง 
ในการประชุมเมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2563 และวนัที� 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์                 
มีมติอนุมติัการกาํหนดประเภทและหลกัการสําหรับการกันเงินสํารองตามที� พรบ.ตลาดหลกัทรัพย์ฯ                    
(ฉบบัที� 6) กาํหนด และเมื�อวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์มีมติอนุมติัจาํนวนเงิน
สํารองสําหรับปี 2564 จาํนวน 1,532 ลา้นบาท (ปี 2563: อนุมติัจาํนวนเงินสํารอง จาํนวน 1,314 ลา้นบาท)     
ตามรายละเอียดดงันี9  

ประเภทเงนิสํารอง 
หลักการในการกําหนดจํานวนเงนิสํารอง 

เพื"อให้มีแหล่งเงนิทุนเพยีงพอ 
จํานวนเงนิสํารอง (พนับาท) 

2564 2563 

1. เงินสาํรองที�กนัตามกฎหมายหรือ
เกณฑใ์นการประกอบธุรกิจกาํหนด 
รวมถึงเงินสาํรองเพื�อรองรับ
สถานการณ์พเิศษ 

1.1 เงินสาํรองตามกฎหมาย 17,608 23,635 
1.2 เงินสาํรองตามเกณฑป์ระกอบธุรกิจ เช่น ตามเกณฑ ์EMIR 

(European Market Infrastruture Regulation), PFMI 
(Principles for Financial Market Infrastructures)  เพื�อให้
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจตามเกณฑก์าํหนดเพิ�มขึ9น 
(ลดลง) ในแต่ละปี 

 
 
 
 

25,660 

 
 
 
 

(36,960) 
1.3 เงินสาํรองที�กนัไวเ้พื�อเงินกองทุนเฉพาะ เช่น การอนุมติั

เพิ�มเงินทุนในกองทุนเฉพาะระหว่างปี การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ของกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์
(SIPF) กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื9อขายล่วงหน้า 
(DIPF) กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ (CLF) หรือกองทุนอื�นที�มี
ลกัษณะคลา้ยกนั 

 
 
 
 
 
 

12,814 

 
 
 
 
 
 

261,176 
1.4 เงินสาํรองเพื�อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอให้สามารถรองรับ

ความเสี�ยงทางการเงินจากการประกอบกิจการ รวมทั9ง
มาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
 

467,000 

 
 

424,000 
2. เงินสํารองที�กันไว ้เพื�อรองรับความ       

ผนัผวนจากเงินลงทุน 
ตามจาํนวนผลกาํไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนที�ยงัไม่เกิดขึ9น
จริง (unrealised gain/(loss)) ประจาํปี 

 
394,773 

 
(179,733) 

3. เงินสาํรองที�กนัไวเ้พื�อการลงทุนในธุรกิจ
หรือทรัพยสิ์นถาวร 

ตามจาํนวนเงินลงทุนในธุรกิจและทรัพยสิ์นถาวรที�คณะกรรมการ 
ตลาดหลกัทรัพยพ์จิารณาอนุมติั 

 
614,000 

 
821,781 

รวมเงินสํารอง 1,531,855    1,313,899 
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การคํานวณเงินนําส่งรายปี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายก่อนเงินนาํส่งให้แก่กองทุนส่งเสริม 
การพฒันาตลาดทุน (ตามงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จรวม)    3,294,167 2,094,001 

หกั: ภาษีเงินได ้ (1,114,558) (378,279) 

รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย ก่อนหกัเงินสาํรอง 2,179,609 1,715,722 

หกั: เงินสาํรอง (1,531,855) (1,313,899) 

รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย ภาษีและเงินสาํรอง 647,754 401,823 

จาํนวนเงินนาํส่งรายปีในอตัราร้อยละ 90 582,978 361,641 

ค่าใชจ่้ายเงินนาํส่งสะสมแก่กองทุนส่งเสริมพฒันาตลาดทุน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดง
ไดด้งันี9   

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

ค่าใชจ่้ายเงินนาํส่งสะสมตน้ปี 6,061,641 5,700,000 

ค่าใชจ่้ายเงินนาํส่งรายปี                582,978 361,641 

รวมค่าใชจ่้ายเงินนาํส่งสะสมปลายปี 6,644,619 6,061,641 
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33. ภาษีเงนิได้  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี9  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 323,756 268,527 - - 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบั     
   เงินนาํส่ง CMDF 952,000 - 952,000 - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (161,198) (132,344) (143,332) (134,782) 
ปรับปรุงภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที�คาดวา่จะไม่ไดใ้ช้

ประโยชน์ - 242,096 - 242,096 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที"แสดงอยู่ในรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย 1,114,558 378,279 808,668 107,314 

จาํนวนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของรายได ้(ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
สิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี9   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งกบักาํไรขาดทุน
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - 15,571 - 15,571 

 - 15,571 - 15,571 
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 รายการกระทบยอดระหวา่งรายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี9  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ้่ายทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 2,711,189 1,732,360 1,823,864 882,073 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
รายไดท้างบญัชีก่อนภาษีเงินไดคู้ณอตัราภาษี 542,238 346,472 364,773 176,415 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินนาํส่ง CMDF  
   ปีก่อน 604,935 - 604,935 - 
ขาดทุนสะสมยกมาจากปีก่อน (761) (69,481) - (70,009) 
การกลบัรายการของการปรับลดมูลคา่ของสินทรัพยภ์าษี     

เงินไดร้อการตดับญัชีของงวดก่อน (216,059) - (216,059) - 
รายไดที้�ถือเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากร 7,618 3,513 2,102 1,540 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี (126,187) (111,096) (126,187) (111,096) 
คา่ใชจ้่ายที�สามารถหกัภาษีไดเ้พิ�ม (7,578) (5,500) (7,578) (5,500) 
คา่ใชจ้่ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 186,161 113,904 186,682 115,964 
รายการกาํไรระหวา่งกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ     
  จากภาษีเงินได ้ 124,294 100,612 - - 
รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ้่าย - กองทุนคุม้ครองผูล้งทนุ      
  ในหลกัทรัพยแ์ละกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน 
  ในสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ - สุทธิจากภาษีเงินได ้ (103) (145) - - 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดที้�แสดงอยูใ่นส่วนของรายไดสู้งกวา่

คา่ใชจ้่าย 1,114,558 378,279 808,668 107,314 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี9 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนี9  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 146,107 595 143,332 - 
หนี9สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ - (15,684) - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 146,107 (15,089) 143,332 - 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี     

คา่เผื�อผลขาดทนุดา้นเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ9น  10,601 1,660 8,539 - 
ผลขาดทนุที�ยงัไม่เกิดขึ9นจริงของสินทรัพยท์างการเงิน  4,736 574 1,873 1,600 
คา่ตดัจาํหน่ายสะสม - คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์  36,661 - 36,661 - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะสั9นของพนกังาน 13,778 - 13,778 - 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 145,954 - 145,954 - 

รวม 211,730 2,234 206,805 1,600 
หนี!สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     

ผลกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ9นจริงของสินทรัพยท์างการเงิน (65,623) (17,323) (63,473) (1,600) 
รวม (65,623) (17,323) (63,473) (1,600) 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มกิจการมีรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีจาํนวน 242 ลา้นบาท  
(2564: ไม่มี) (ตลาดหลกัทรัพย:์ 242 ลา้นบาท 2564: ไม่มี) ที�กลุ่มกิจการไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตัดบัญชี เนื�องจากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มกิจการอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต      
เพียงพอที�จะนาํผลแตกต่างชั�วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชนไ์ด ้ 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 กลุ่มกิจการมีผลขาดทุนทางภาษีที�ย ังไม่ได้ใช้มีจํานวนเงิน 3,037 ล้านบาท     
(ตลาดหลกัทรัพย:์ 3,037 ลา้นบาท) 

 ภาษีเงนิได้นิติบุคคลที"เกี"ยวข้องกับเงนิที"นําส่งให้กับกองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (“CMDF”)  

ตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที�  6) พ.ศ. 2562 ลงวันที�                     
16 เมษายน 2562 (“พรบ.หลกัทรัพยฯ์”) กาํหนดใหต้ลาดหลกัทรัพยโ์อนเงินจาํนวน 5,700 ลา้นบาท ให้แก่ 
CMDF ซึ�งตลาดหลกัทรัพยไ์ดด้าํเนินการเรียบร้อยแลว้ในปีเดียวกนันั9น โดยรับรู้เงินโอนดงักล่าวเป็นส่วน
หนึ�งของรายไดต้ํ�ากว่าค่าใชจ่้ายในปี 2562 และรับรู้เป็นรายจ่ายทางภาษีในการคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ประจาํปี 2562 ดว้ยเช่นกนั 

นอกจากนี9ตามมาตรา 182/1 ของ พรบ. หลกัทรัพยฯ์ ยงักาํหนดใหต้ลาดหลกัทรัพยน์าํส่งเงินให้แก่ CMDF 
ภายหลงัจากที�นาํส่งเงินตามมาตรา 40 ตามที�กล่าวขา้งตน้ในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของรายไดห้ลงัหกั
ค่าใชจ่้าย ภาษี และเงินสาํรอง ซึ�งตลาดหลกัทรัพยไ์ดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในรายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายสาํหรับปี 
2563 และปี 2564 เป็นจาํนวน 361.64 ลา้นบาท และ 582.98  ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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ทั9งนี9 ในระหว่างปี 2562 ตลาดหลกัทรัพย์ได้จดัทาํขอ้หารือไปยงักรมสรรพากรเพื�อสอบถามวิธีปฏิบัติ     
ทางภาษีสําหรับเงินที�นาํส่งให้ CMDF ดงักล่าว ต่อมาเมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม 2564 ตลาดหลกัทรัพย์ได้รับ
จดหมายตอบขอ้หารือจากกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากรวา่ เงินที�ตลาดหลกัทรัพยโ์อนไป
จาํนวน 5,700 ลา้นบาทให้แก่ CMDF และเงินนาํส่งให้แก่ CMDF ตามที�กล่าวขา้งตน้ไม่สามารถถือเป็น
ค่าใชจ่้ายทางภาษีได ้ 

ฝ่ายบริหารของตลาดหลักทรัพย์ ที�ปรึกษากฎหมายภายในและที�ปรึกษาทางภาษีภายนอกของตลาด
หลักทรัพย์เชื�อมั�นว่า เหตุผลและข้อเท็จจริงที�ตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใน พรบ. 
หลกัทรัพยฯ์ เป็นไปเพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ในการยกระดับการพฒันาตลาดทุนของประเทศ ดงันั9น      
เงินโอนดังกล่าวข้างต้นและเงินนําส่งรายปีที�ตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใน พรบ. 
หลกัทรัพยฯ์ จึงสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายที�สามารถหักเป็นรายจ่ายทางภาษีในการคาํนวณภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยอ์ยู่ระหวา่งดาํเนินการชี9 แจงเพิ�มเติมและดาํเนินการ
ใด ๆ ที�จาํเป็นเพื�อใหข้อ้มูลและขอ้เท็จจริง รวมถึงขอ้กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งต่อกรมสรรพากรและหน่วยงาน       
ที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ เพื�อใหไ้ดข้อ้สรุปใหม่ที�สอดคลอ้งกบับริบทของตลาดหลกัทรัพยซึ์� งเป็นองคก์รที�ถูกจดัตั9ง
ขึ9นมาตามกฎหมายเฉพาะและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งในการจ่ายเงินดงักล่าวให้กบั 
CMDF ทั9งนี9 ตลาดหลกัทรัพยไ์ดป้ฏิบติัตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 23 เรื�อง                           
ความไม่แน่นอนเกี�ยวกบัวิธีการทางภาษีเงินได ้ 

34. ข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานที�นําเสนอนี9 สอดคล้องกับรายงานภายในของตลาดหลักทรัพย์ที�ผูมี้อํานาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 
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เพื�อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มกิจการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ กลุ่มกิจการมีส่วนงานที�รายงานทั9งสิ9น 5 ส่วนงาน ดงันี9   

• ธุรกิจตราสารทุน ซึ� งประกอบด้วยงานซื9อขายหลักทรัพย์ งานชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์       
งานหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน งานรับฝากหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมสมาชิก 

• ธุรกิจตราสารอนุพนัธ์ ซึ� งประกอบด้วยงานซื9อขายและงานชาํระราคาสัญญาซื9อขายล่วงหน้า และ
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 

• ธุรกิจบริการเทคโนโลยี ซึ� งประกอบด้วยงานบริการบริษัทหลักทรัพย์ งานบริการข้อมูล และ                    
งานสนบัสนุนงานเทคโนโลยี 

• ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน ซึ�งประกอบดว้ยงานนายทะเบียนบริษทัหลกัทรัพย ์
• งานพฒันาตลาดทุน และงานบริการอื�น ๆ ซึ� งประกอบดว้ย งานพฒันาและส่งเสริมความรู้ดา้นการเงิน

และการลงทุน การส่งเสริมงานพฒันาบริษทัจดทะเบียนเพื�อความยั�งยืน รวมทั9งการพฒันางานวิจยัดา้น
ตลาดทุน งานเป็นตวัแทนการชาํระเงิน รายไดค่้าเช่าพื9นที�และรายไดเ้บด็เตลด็อื�น ๆ 

กลุ่มกิจการไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้ 

ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื�อวตัถุประสงค์ใน
การตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน ตลาดหลกัทรัพยป์ระเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพย์รวม               
ซึ� งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที�ใชใ้นการวดัรายไดห้รือค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วม    
ในงบการเงิน 

การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

  



71 
 

ขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
และสาํหรับปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี9  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

         งานพฒันา  รายการ   
 ธุรกิจ  ธุรกิจตราสาร  ธุรกิจบริการ  ธุรกิจบริการ  ตลาดทุน  ตดับญัชี   

 ตราสารทุน อนุพนัธ์  เทคโนโลยี  งานนายทะเบียน  และอื�น ๆ  ระหว่างกนั  รวม 

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2564       
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 3,950,494 1,050,063  1,341,707  1,458,444  114,129         -  7,914,837 
รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกิจ 1,025,718 489,023  36,288  555,909  51,476  (2,158,414)         - 
รวมรายได ้ 4,976,212 1,539,086  1,377,995  2,014,353  165,605  (2,158,414)  7,914,837 

รายได้สูง (ตํ"า) กว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน 2,214,222 412,189  599,294  483,738  (830,176)         -  2,879,227 

รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ           369,419 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน            

กิจการร่วมคา้ - สุทธิจากภาษีเงินได ้           (7) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน            

กิจการร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได ้           35,597 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน           3,284,236 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที"ไม่เกี"ยวข้องกับ     

การดาํเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครอง             

ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ           9,417 
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน            

ในสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ - สุทธิ           514 
เงินนาํส่งให้กองทุนส่งเสริมการพฒันา  

ตลาดทุน  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(582,978) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้           2,711,189 
ภาษีเงนิได ้           (1,114,558) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย           1,596,631 

            
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2564            
สินทรัพยข์องส่วนงาน 4,007,610 34,405,362  1,385,814  1,219,126  1,237,845  (6,111,617)  36,144,140 
สินทรัพยอื์�น          -         -           -            -              24,794,515  (4,057,685)  20,736,830 

สินทรัพย์รวม 4,007,610 34,405,362  1,385,814  1,219,126  26,032,360  (10,169,302)  56,880,970 

            
หนี9 สินของส่วนงาน 3,108,316 27,924,126  491,181  825,743  3,085,301  (7,922,602)  27,512,065 
หนี9 สินอื�น        -       -         -           -  1,810,985  (1,810,985)         - 

หนี!สินรวม 3,108,316 27,924,126  491,181  825,743  4,896,286  (9,733,587)  27,512,065 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

       ธุรกิจบริการ  งานพฒันา  รายการ   
 ธุรกิจ  ธุรกิจตราสาร  ธุรกิจบริการ  งานนาย  ตลาดทุน  ตดับญัชี   

 ตราสารทุน อนุพนัธ์  เทคโนโลยี  ทะเบียน  และอื�น ๆ  ระหว่างกนั  รวม 

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2563       
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 3,327,932 1,237,580  765,452  1,228,987  150,893  -  6,710,844 
รายไดร้ะหว่างส่วนงานธุรกิจ 712,061 571,468  70,534  566,174  88,547  (2,008,784)  - 
รวมรายได ้ 4,039,993 1,809,048  835,986  1,795,161  239,440  (2,008,784)  6,710,844 

รายได้สูง (ตํ"า) กว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน 1,443,632 556,019  425,434  304,151  (307,451)  -  2,421,785 

ขาดทุนจากเงินลงทุน - สุทธิ           (363,689) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน            

กิจการร่วมคา้ - สุทธิจากภาษีเงินได ้           (35) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน            

กิจการร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได ้           28,060 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน           2,086,121 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที"ไม่เกี"ยวข้องกับ     

การดาํเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครอง              

ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ           7,157 
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน            

ในสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ - สุทธิ           723 
เงินนาํส่งให้กองทุนส่งเสริมการพฒันา  

ตลาดทุน  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(361,641) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้           1,732,360 
ภาษีเงนิได ้           (378,279) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย           1,354,081 

            
ณ วันที" 31 ธันวาคม 2563            
สินทรัพยข์องส่วนงาน 4,650,427 35,299,608  735,913  732,995  260,965  (6,197,188)  35,482,720 
สินทรัพยอื์�น -  -  -  -  23,242,978  (4,298,448)  18,944,530 

สินทรัพย์รวม 4,650,427 35,299,608  735,913  732,995  23,503,943  (10,495,636)  54,427,250 

              
หนี9 สินของส่วนงาน 1,714,977 29,271,194  259,962  499,393  1,171,733  (6,197,188)  26,720,071 
หนี9 สินอื�น -  -  -  -  2,416,422  (2,416,422)  - 

หนี!สินรวม 1,714,977 29,271,194  259,962  499,393  3,588,155  (8,613,610)  26,720,071 
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การกระทบยอดสินทรัพย/์หนี9 สินตามส่วนงานที�รายงาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี9  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563 
สินทรัพย ์   
สินทรัพยข์องส่วนงานที�รายงาน 36,144,140 35,482,720 
จาํนวนที�ไม่ไดปั้นส่วน   

- เงินสดและเงินลงทุน 18,667,638 16,904,931 
-  เงินลงทุนในกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,017,057 995,351 
-  ดอกเบี9ยคา้งรับ 14,187 18,348 
-  ที�ดินและงานระหวา่งทาํ 1,037,948 1,025,900 

สินทรัพยร์วม 56,880,970 54,427,250 
   

หนี9 สิน   
หนี9 สินของส่วนงานที�รายงาน 27,512,065 26,720,071 
หนี9 สินรวม 27,512,065 26,720,071 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัเขตภูมิศาสตร์  

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั9น รายไดแ้ละสินทรัพยที์�แสดงอยู่ใน 
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที�มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของ
รายไดข้องกิจการ 

35. ภาระผูกพนัและหนี!สินที"อาจเกิดขึ!น 

35.1 ภาระผูกพนัเกี"ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วันที�  31 ธันวาคม 2564 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน 261.93 ล้านบาท                  
(2563: 78.46 ลา้นบาท) ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัซื9ออุปกรณ์เทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการพฒันา
ระบบ (ตลาดหลกัทรัพย:์ 261.93 ลา้นบาท 2563: 78.46 ลา้นบาท) 
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35.2 ภาระผูกพนัเกี"ยวกับสัญญาเช่า 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั9งสิ9นภายใตส้ัญญาเช่าระยะสั9นและ
สญัญาเช่าที�สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�าที�บอกเลิกไม่ไดซึ้�งยงัไม่เริ�มมีผล ดงันี9  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2564 2563 
   ภายใน 1 ปี   5,142 7,339 
   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   5,407 10,549 
   รวม   10,549 17,888 

35.3 ภาระผูกพนัเกี"ยวกับสัญญาให้บริการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสญัญาบริการ ดงันี9  

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2564 2563 

   ภายใน 1 ปี   212,111 89,085 
   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี   129,223 134,689 

   รวม   341,334 223,774 

35.4 การคํ!าประกัน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ตลาดหลกัทรัพยมี์ภาระเกี�ยวกบัหนงัสือคํ9าประกนักบัธนาคารเป็นจาํนวน
เงินรวม 5.13 ลา้นบาท เพื�อคํ9าประกนัการใชไ้ฟฟ้าในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ ซึ�งผูบ้ริหารคาดวา่จะไม่มี
หนี9 สินที�มีสาระสาํคญัเกิดขึ9น    
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35.5 ภาระผูกพนัอื"น  ๆ

ตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ออกหนังสือรับรองการสนับสนุนการดาํเนินงานให้กับธนาคารเกี�ยวกับวงเงินเบิกเกิน
บญัชีที�ให้กับบริษทั สํานกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สํานักหักบัญชี”) ซึ� งเป็นกิจการย่อยแห่งหนึ� ง     
ในวงเงิน 2,900 ลา้นบาท (2563: 2,900 ลา้นบาท) เพื�อรับรองงานชาํระราคาหลกัทรัพยต์ราสารทุนและสัญญา
ซื9อขายล่วงหน้า โดยตลาดหลักทรัพยรั์บรองว่าจะดาํรงอัตราส่วนการถือหุ้นในสํานักหักบัญชีในอัตรา      
ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน และตลาดหลกัทรัพย์ยงัคงดูแลและให้การสนับสนุนการดาํเนินงานของ
สาํนกัหกับญัชี 

35.6 หนี!สินที"อาจเกิดขึ!น 

 กิจการย่อย 

1) วนัที� 22 มกราคม 2562 กิจการย่อยแห่งหนึ� งได้รับคาํฟ้องเพื�อใช้สิทธิไล่เบี9 ยให้ชดใช้เงินค่าเสียหาย      
ซึ� งเป็นคดีที�เกี�ยวเนื�องกบัคดีละเมิดเรียกทรัพยสิ์นคืนและค่าเสียหายจากการปลอมแปลงใบหุน้โดยถูก
เรียกร้องใหช้ดใชค่้าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 76.23 ลา้นบาท  

 ทั9 งนี9  เมื�อวนัที�  4 ธันวาคม 2562 ศาลชั9นต้นได้มีคาํพิพากษาให้กิจการย่อยชําระเงินจํานวน 62.55        
ลา้นบาท พร้อมดอกเบี9 ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี และใหช้ดใชค่้าฤชาธรรมเนียม จาํนวน 400,000 บาท และ   
เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2564 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษายืนตามศาลชั9นตน้ อยา่งไรก็ตาม กิจการย่อย
ได้ยื�นคาํร้องขออนุญาตฎีกาและยื�นฎีกาต่อศาล และ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 คดีอยู่ระหว่างรอฟัง
คาํสั�งศาลฎีกา  เนื�องจากผลของคดียงัมีความไม่แน่นอน ดงันั9นกิจการย่อยจึงยงัไม่ไดบ้ันทึกสํารอง           
ค่าความเสียหายจากคดีความของคดีดงักล่าวในงบการเงิน 

 ทั9 งนี9  กลุ่มกิจการได้ทําประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของผู ้ประกอบวิชาชีพ (Financial Institutional 
Professional Indemnity Insurance) ซึ� งครอบคลุมถึงความรับผิดสาํหรับคดีนี9แลว้ 

2) วนัที� 11 ธนัวาคม 2562 กิจการย่อยแห่งหนึ� งไดรั้บคาํฟ้องให้จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อผูถื้อหุ้น หรือชาํระ
ราคาค่าหุน้ เป็นจาํนวนเงิน 495 ลา้นบาท ทั9งนี9 เมื�อวนัที� 26 มกราคม 2564 ศาลชั9นตน้พิพากษายกฟ้อง 
โดยโจทก์ไดยื้�นอุทธรณ์ต่อศาล ดงันั9น กิจการย่อยจึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองค่าความเสียหายจากคดีความ
ของคดีดงักล่าวในงบการเงิน 
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36. ลําดับชั!นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีสินทรัพยแ์ละหนี9 สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั9นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี9   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที"วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 361 5,199 - 5,560 
 พนัธบตัรรัฐบาล - 11,919 - 11,919 
 หุ้นกู ้ - 1,048 - 1,048 
 ตัmวแลกเงิน - 30 - 30 
     

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น     
 หุ้นสามญั - - 54 54 
     

ตราสารอนุพนัธ์      
 สญัญาซื9อขายอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา  
    ต่างประเทศล่วงหน้า - 7 - 7 

 
หนี!สินที"วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
ตราสารอนุพนัธ์      

 สญัญาซื9อขายอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา  
    ต่างประเทศล่วงหน้า - 30 - 30 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที"วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 83   3,750 -   3,833 
 พนัธบตัรรัฐบาล - 10,499 - 10,499 
 หุ้นกู ้ - 367 - 367 
     

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น     
 หุ้นสามญั - - 54 54 
     

ตราสารอนุพนัธ์      
 สญัญาซื9อขายอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา 
     ต่างประเทศล่วงหน้า - 42 - 42 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที"วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 361 5,199 - 5,560 
 พนัธบตัรรัฐบาล - 2,123 - 2,123 
 หุ้นกู ้ - 1,048 - 1,048 
 ตัmวแลกเงิน - 30 - 30 
     

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น     
 หุ้นสามญั - - 49 49 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที"วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน      
 หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 83   3,750 -   3,833 
 พนัธบตัรรัฐบาล - 1,004 - 1,004 
 หุ้นกู ้ - 367 - 367 
     

สินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น     
 หุ้นสามญั - - 49 49 
     

ตราสารอนุพนัธ์      
 สญัญาซื9อขายอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา 
    ต่างประเทศล่วงหน้า - 42 - 42 
     

37. เครื"องมือทางการเงิน 

37.1 ตราสารอนุพันธ์  

     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์     
สินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่ได้กําหนดให้

เป็นเครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง 
    

   สัญญาซื9อขายอตัราแลกเปลี�ยน 
      เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 7 42 7 42 

รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพนัธ์ 7 42 7 42 
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 2564 2563 

หนี!สินตราสารอนุพนัธ์     
หนี9 สินตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่ไดก้าํหนดให้เป็น

เครื�องมือที�ใชป้้องกนัความเสี�ยง 
    

   สัญญาซื9อขายอตัราแลกเปลี�ยน 
      เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 30 

 
- 30 - 

รวมหนี!สินตราสารอนุพนัธ์ 30 - 30 - 

ตราสารอนุพันธ์ที"ไม่ได้กําหนดให้เป็นเครื"องมือที"ใช้ป้องกันความเสี"ยง 

กลุ่มกิจการใชส้ัญญาซื9อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื�อบริหารความเสี�ยงในการทาํธุรกรรมบางส่วน 
โดยเขา้ทาํสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาที�สอดคลอ้งกบัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
ของรายการอา้งอิงซึ� งมีอายสุญัญาโดยทั�วไปตั9งแต่ 3 เดือนถึง 7 เดือน  

37.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี"ยงทางการเงิน  

เครื�องมือทางการเงินที�สาํคญัของกลุ่มกิจการ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝาก
ธนาคารสาํหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน ทรัพยสิ์นหลกัประกนัและผลประโยชน์ สินทรัพยท์าง
การเงินหมุนเวียนอื�น ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื�น สินทรัพย/์หนี9 สินตราสารอนุพนัธ์ สินทรัพยท์างการเงิน
ไม่หมุนเวียนอื�น ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน์ เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซื9อขายล่วงหนา้ เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสํานกัหกับญัชี เจา้หนี9
หลักประกันและผลประโยชน์ เจ้าหนี9 การค้าและเจ้าหนี9 อื�น เจ้าหนี9 ทรัพย์สินเพื�อความมั�นคงและ
ผลประโยชน์ เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ เงินสมทบและ
ผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู ้ลงทุนในสัญญาซื9อขายล่วงหน้า และหนี9 สินตามสัญญาเช่า       
กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเสี�ยง ดงันี9  

ความเสี"ยงด้านเครดิต 

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสาํคญัเกี�ยวกบัการใหสิ้นเชื�อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที�เหมาะสมเพื�อ
ทาํใหเ้ชื�อมั�นไดว้า่ไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้ที�มีประวติัสินเชื�ออยู่ในระดบัที�เหมาะสม  

ลกูหนี�การค้า  

กลุ่มกิจการบริหารความเสี�ยงโดยใชน้โยบายและขั9นตอนในการควบคุมการใหสิ้นเชื�ออยา่งเหมาะสม จึงไม่
คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที�มีสาระสําคญั นอกจากนี9  กลุ่มกิจการมีการติดตามยอดคงคา้งของ
ลูกหนี9การคา้อยา่งสมํ�าเสมอ  
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กลุ่มกิจการพิจารณาการดอ้ยค่าทุกวนัสิ9นรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั9งสํารองของผลขาดทุนดา้น
เครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ9นคาํนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี9คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ การคาํนวณ    
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ9นคาํนึงถึงขอ้มูลที�มีความสมเหตุสมผลและสามารถ
สนบัสนุนไดที้�มีอยู ่ณ วนัที�รายงานเกี�ยวกบัเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต  

กลุ่มกิจการบริหารความเสี�ยงดา้นเครดิตที�เกี�ยวขอ้งกบัการลงทุนโดยมีการกาํหนดอนัดับความน่าเชื�อถือ    
ขั9นตํ�าที�สามารถลงทุนได้ และสัดส่วนการลงทุนต่อผูอ้อก โดยกรอบการลงทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติ        
จากคณะทาํงานบริหารเงินลงทุน การกาํหนดกรอบการลงทุนดงักล่าวเป็นการช่วยลดความเสี�ยงของการ
กระจุกตวัและความเสี�ยงจากการผิดนดัชาํระของคู่สญัญา 

ความเสี"ยงด้านตลาด 

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงดา้นตลาด 2 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี�ยงจากอตัรา
ดอกเบี9 ย กลุ่มกิจการได้เข้าทาํสัญญาแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เพื�อช่วยลดความเสี�ยงที� เกิดจาก     
ความผนัผวนของอตัราดอกเบี9ยและอตัราแลกเปลี�ยน  

ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน  

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญัจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเนื�องจากกลุ่ม
กิจการมีลูกหนี9และเจา้หนี9 ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ยกเวน้เงินลงทุนในตราสารต่างประเทศทุกประเภทที�
เป็นการลงทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการมีนโยบายปิดความเสี� ยงอัตรา
แลกเปลี�ยนเต็มจาํนวนโดยได้มีการใช้สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงจากอตัรา
แลกเปลี�ยนของเงินลงทุน 

 ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี9 สิน          
ทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี9  

 งบการเงินรวม 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนี9 สินทางการเงิน  อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 108 155 112 81 33.42 30.04 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หนี9 สินทางการเงิน  อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 74 8 - 33.42 30.04 

ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย 

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี9ยที�สาํคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินให้กูยื้มระยะยาวและเงินกูยื้มระยะสั9น 
สินทรัพยแ์ละหนี9 สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี9ยที�ปรับขึ9นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี9 ย
คงที�ซึ� งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี9ยเกิดขึ9นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี9ยในตลาด ซึ�งอาจจะส่งผลกระทบต่อ
การลงทุนในตราสารหนี9 ของกลุ่มกิจการและมีผลต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ       
กลุ่มกิจการไดก้าํหนดนโยบายการลงทุนโดยกาํหนดอายคุงเหลือของตราสารเพื�อจาํกดัความเสี�ยงจากอตัรา
ดอกเบี9ย โดยปัจจุบนักลุ่มกิจการไม่มีการใช้อนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี9 ย เพื�อบริหารความเสี�ยงที�เกิดจาก   
ความผนัผวนของอตัราดอกเบี9ยดงักล่าว 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหนี9 สินทางการเงินที�สาํคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบี9ย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี9 สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี9ยคงที�สามารถแยกตาม
วนัที�ครบกาํหนด หรือวนัที� มีการกาํหนดอตัราดอกเบี9 ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี9 ยใหม่          
ถึงก่อน) ไดด้งันี9  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2564  

 อตัราดอกเบี9ยคงที� อตัรา
ดอกเบี9ย

ปรับขึ9นลง
ตามราคา

ตลาด 

   

 

 
ภายใน  

1 ปี 

 
 

1-5 ปี 

 
 

เกิน 5 ปี 

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบี9ย 

 
 

รวม 

อตัรา
ดอกเบี9ย     
ที�แทจ้ริง 

  (% ต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 8,300 718 9,018 0.05 - 0.63 
เงินฝากธนาคารสาํหรับผลประโยชน์ 

 ทางการเงินรอจ่ายคืน 50 - - 34 - 84 0.10 - 0.65 
ทรัพยสิ์นหลกัประกนัและผลประโยชน์ 5,648 834 - 13,189 113 19,784 0.05 - 2.06 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 1,783 3,218 598 3 - 5,602 0.05 - 3.70 
ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื�น 61 - - 21 586 668 0.05 - 0.90 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - - - 7 7 - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - 384 - - 5,880 6,264 2.04 - 3.38 
ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน ์ 812 1,207 - 13 17 2,049 0.13 - 0.84 
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ 358 29 55 162 253 857 0.05 - 3.38 
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญา      

ซื9อขายล่วงหนา้ 71 7 - 35 - 113 0.05 - 3.38 
เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของ             

สาํนกัหกับญัชี 2,117 3,533 39 3 10 5,702 0.13 - 1.89 
 10,900 9,212 692 21,760 7,584 50,148  
หนี9สินทางการเงิน        
เจา้หนี9หลกัประกนัและผลประโยชน์ - - - - 19,784 19,784 - 
เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื�น - - - - 2,999 2,999 - 
หนี9 สินตราสารอนุพนัธ์ - - - - 30 30 - 
เจา้หนี9ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและ 

 ผลประโยชน ์ - - - - 1,899 1,899 - 
เงินสมทบและผลประโยชนข์อง 
 เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน 
 ในหลกัทรัพย ์ - - - - 344 344 - 
เงินสมทบและผลประโยชนข์อง 
 เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญา 
 ซื9อขายล่วงหนา้ - - - - 55 55 - 
หนี9 สินหมุนเวียนอื�น - - - - 249 249 - 
หนี9 สินตามสญัญาเช่า 14 15 - - - 29 5.28 - 5.33 
 14 15 - - 25,360 25,389  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 2563  

 อตัราดอกเบี9ยคงที� อตัรา
ดอกเบี9ย

ปรับขึ9นลง
ตามราคา

ตลาด 

   

 

 
ภายใน  

1 ปี 

 
 

1-5 ปี 

 
 

เกิน 5 ปี 

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบี9ย 

 
 

รวม 

อตัรา
ดอกเบี9ย    
ที�แทจ้ริง 

  (% ต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 5,913 2,101 8,014 0.05 - 1.30 
เงินฝากธนาคารสาํหรับผลประโยชน์ 

 ทางการเงินรอจ่ายคืน 50 - - 26 - 76 
 

0.10 - 1.50 
ทรัพยสิ์นหลกัประกนัและผลประโยชน์ 6,100 776 - 13,364 89 20,329 0.01 - 2.13 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 3,148 1,234 - 85 - 4,467 0.05 - 3.70 
ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื�น 61 - - 553 633 1,247 0.05 - 0.90 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - - - 42 42 - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - 499 - - 4,270 4,769 1.70 - 3.38 
ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน ์ 197 1,495 - 506 19 2,217 0.13 - 0.45 
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ 366 149 25 106 195 841 0.05 - 3.38 
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญา    

ซื9อขายล่วงหนา้ 86 22 - 4 - 112 
 

0.05 - 3.38 
เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกั

บญัชี 1,239 4,550 1 3 11 5,804 
 

0.13 - 1.92 
 11,247 8,725 26 20,560 7,360 47,918  

หนี9สินทางการเงิน        
เจา้หนี9หลกัประกนัและผลประโยชน์ - - - - 20,329 20,329 - 
เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื�น - - - - 2,497 2,497 - 
เจา้หนี9ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและ 

 ผลประโยชน ์ - - - - 2,067 2,067 
 
- 

เงินสมทบและผลประโยชนข์อง 
 เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน 
 ในหลกัทรัพย ์ - - - - 338 338 

 
 
- 

เงินสมทบและผลประโยชนข์อง 
 เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญา 
 ซื9อขายล่วงหนา้ - - - - 55 55 

 
 
- 

หนี9 สินหมุนเวียนอื�น - - - - 169 169 - 
หนี9 สินตามสญัญาเช่า 15 12 - - - 27 5.35 - 5.56 

 15 12 - - 25,455 25,482  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564  

 อตัราดอกเบี9ยคงที� อตัรา
ดอกเบี9ย

ปรับขึ9นลง
ตามราคา

ตลาด 

   

 

 
ภายใน  

1 ปี 

 
 

1-5 ปี 

 
 

เกิน 5 ปี 

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบี9ย 

 
 

รวม 

อตัรา
ดอกเบี9ยที�

แทจ้ริง 

  (% ต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 5,786 715 6,501 0.05 - 0.63 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 959 1,971 581 1 - 3,512 0.05 - 3.70 
ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื�น - - - - 482 482 - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - - - 7 7 - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - 384 - - 5,875 6,259 2.04 - 3.38 
ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน ์ - - - - 151 151 - 
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ 358 29 55 162 253 857 0.05 - 3.38 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการยอ่ย - 5,691 - - - 5,691 หมายเหตุ 6 
 1,317 8,075 636 5,949 7,483 23,460  

หนี9สินทางการเงิน        
เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื�น - - - - 1,998 1,998 - 
หนี9 สินตราสารอนุพนัธ์ - - - - 30 30 - 
เงินกูย้มืระยะสั9นจากกิจการยอ่ย 1,811 - - - - 1,811 0.38 - 0.99 
เงินสมทบและผลประโยชนข์อง 
 เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน 
 ในหลกัทรัพย ์ - - - - 344 344 - 
หนี9 สินหมุนเวียนอื�น - - - - 148 148 - 
หนี9 สินตามสญัญาเช่า 14 15 - - - 29 5.28 - 5.33 
 1,825 15 - - 2,520 4,360  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  

 อตัราดอกเบี9ยคงที� อตัรา
ดอกเบี9ย

ปรับขึ9นลง
ตามราคา

ตลาด 

   

 

 
ภายใน  

1 ปี 

 
 

1-5 ปี 

 
 

เกิน 5 ปี 

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบี9ย 

 
 

รวม 

อตัรา
ดอกเบี9ย            
ที�แทจ้ริง 

  (% ต่อปี) 
สินทรัพยท์างการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 5,381 2,008 7,389 0.05 - 1.30 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น 2,254 115 - 84 - 2,453 0.05 - 3.70 
ลูกหนี9การคา้และลูกหนี9 อื�น - - - - 662 662 - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์ - - - - 42 42 - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื�น - 499 - - 4,265 4,764 1.70 - 3.38 
ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน ์ - - - - 151 151 - 
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ 366 149 25 106 195 841 0.05 - 0.45 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการยอ่ย - 5,691 - - - 5,691 หมายเหตุ 6 

 2,620 6,454 25 5,571 7,323 21,993  

หนี9สินทางการเงิน        
เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื�น - - - - 1,726 1,726 - 
เงินกูย้มืระยะสั9นจากกิจการยอ่ย 2,416 - - - - 2,416 หมายเหตุ 6 
เงินสมทบและผลประโยชนข์อง    
 เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - - - - 338 338 

 
- 

หนี9 สินหมุนเวียนอื�น - - - - 107 107 - 
หนี9 สินตามสญัญาเช่า 15 12 - - - 27 5.35 - 5.56 
 2,431 12 - - 2,171 4,614  

ความเสี"ยงด้านสภาพคล่อง  

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสาํคญัจากสภาพคล่อง เนื�องจากกลุ่มกิจการมีการดาํรงเงินสดอยา่ง
เพียงพอต่อการดาํเนินงาน กลุ่มกิจการมีวตัถุประสงคใ์นการดาํรงความยืดหยุ่นดา้นสภาพคล่องจากการใช้
แหล่งเงินทุนภายในกลุ่มกิจการ 
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รายละเอียดการครบกาํหนดชาํระของหนี9 สินทางการเงินที�ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเครื�องมือทางการเงิน   
ที�เป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มกิจการ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ซึ� งพิจารณาจากกระแสเงินสด
ตามสญัญาที�ยงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งันี9  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2564 

 
เมื�อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี 

  ไม่มี

กาํหนด รวม 

รายการที"ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์       

เจา้หนี9หลกัประกนัและผลประโยชน์ 19,784 - - - - 19,784 

เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื�น - 2,999 - - - 2,999 

เจา้หนี9ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน ์ - - - - 1,899 1,899 

เงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - - - - 

 

344 344 

เงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนในสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ - - - - 

 

55 55 

หนี9 สินตามสัญญาเช่า - 15 16 - - 31 

รวมรายการที"ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 19,784 3,014 16 - 2,297 25,111 

ตราสารอนุพนัธ์   

สญัญาซื9อขายอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ

ล่วงหนา้ - 30 - - 

 

- 30 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 30 - - - 30 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2563 

 
เมื�อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี 

  ไม่มี

กาํหนด รวม 

รายการที"ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์       

เจา้หนี9หลกัประกนัและผลประโยชน์ 20,329 - - - - 20,329 

เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื�น - 2,497 - - - 2,497 

เจา้หนี9ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน ์ - - - - 2,067 2,067 

เงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - - - - 

 

338 338 

เงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินกองทุนคุม้ครอง
ผูล้งทุนในสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ - - - - 55 55 

หนี9 สินตามสัญญาเช่า - 15 14 - - 29 

รวมรายการที"ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 20,329 2,512 14 - 2,460 25,315 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 
เมื�อทวงถาม 

ไม่เกิน  
1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี 

  ไม่มี
กาํหนด รวม 

รายการที"ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์       

เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื�น - 1,998 - - - 1,998 

เงินกูย้มืระยะสั9นจากกิจการยอ่ย - 1,811 - - - 1,811 

หนี9 สินหมุนเวียนอื�น - 43 - - - 43 
เงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - - - - 

 

344 344 

หนี9 สินตามสัญญาเช่า - 15 16 - - 31 

รวมรายการที"ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 3,867 16 - 344 4,227 

ตราสารอนุพนัธ์   

สญัญาซื9อขายอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ

ล่วงหนา้ - 30 - - 

 

- 30 

รวมตราสารอนุพนัธ์ - 30 - - - 30 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 

 
เมื�อทวงถาม 

ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี 

มากกว่า  

5 ปี 

ไม่มี

กาํหนด รวม 

รายการที"ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์       

เจา้หนี9การคา้และเจา้หนี9 อื�น - 1,726 - - - 1,726 

เงินกูย้มืระยะสั9นจากกิจการยอ่ย - 2,416 - - - 2,416 

เงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - - - - 

 

338 338 

หนี9 สินตามสัญญาเช่า - 15 14 - - 29 

รวมรายการที"ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 4,157 14 - 338 4,509 

37.3 มูลค่ายุตธิรรมของเครื"องมือทางการเงิน 

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการจัดอยู่ในประเภทระยะสั9 นหรือมีอตัราดอกเบี9 ย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี9ยในตลาด กลุ่มกิจการจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที� ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปนี9  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม 

 2564 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินลงทุนที�วดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย     
      พนัธบตัรรัฐบาลและตราสารหนี9 เอกชน                                                                        3,908 3,878 5,299 5,281 

เงินฝากประจาํ                                                                                             4,300 4,332 5,621 5,683 
     

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินลงทุนที�วดัมลูคา่ดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย     
      พนัธบตัรรัฐบาลและตราสารหนี9 เอกชน                                                                        950 916 1,534 1,504 

เงินฝากประจาํ                                                                                             698 717 1,016 1,046 

กลุ่มกิจการมีวิธีการและสมมติฐานที�ใชใ้นการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงิน ดงันี9  

ก) สินทรัพย์และหนี9 สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอันสั9 น ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารสําหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน เงินฝากที�แสดงภายใต้
ทรัพยสิ์นหลกัประกนัและผลประโยชน์และทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน์และเงินสํารอง
เพื�อความมั�นคงของสํานักหักบัญชี เงินฝากและสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นที�แสดงภายใต้
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ ลูกหนี9
การค้าและลูกหนี9 อื�น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น เจ้าหนี9 การค้าและเจ้าหนี9 อื�น เจ้าหนี9
หลักประกันและผลประโยชน์ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที�แสดงใน             
งบแสดงฐานะการเงิน  

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี9 ที�แสดงภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น สินทรัพยท์างการเงินไม่
หมุนเวียนอื�น ทรัพยสิ์นหลกัประกันและผลประโยชน์ ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน์    
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ และ
เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหักบญัชี  แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใช้
อตัราผลตอบแทนที�ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี9ไทยหรือตลาดอื�น   
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ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที�แสดงภายใตสิ้นทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื�น สินทรัพยท์างการเงินไม่
หมุนเวียนอื�น ทรัพยสิ์นหลกัประกันและผลประโยชน์ ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน์    
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื9อขายล่วงหนา้ และ
เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชีส่วนใหญ่แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดใน หรือกรณี
ที�ไม่มีราคาตลาดจะอา้งอิงจากแบบจาํลองราคาที�ไดรั้บการยอมรับโดยทั�วไป  

ง) ตราสารอนุพนัธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ� งคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ� งขอ้มูลที�นาํมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดใ้นตลาดที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ของ
เงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี9 ย เป็นต้น กลุ่มกิจการได้คาํนึงถึง
ผลกระทบของความเสี�ยงดา้นเครดิตของคู่สญัญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์ 

จ) เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในหลักทรัพย์แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ฉ) เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในสัญญาซื9อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั9นของมูลค่ายุติธรรม 

38. การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สาํคญัของกลุ่มกิจการ คือ การจดัใหมี้ซึ�งโครงสร้างทุนที�เหมาะสม
เพื�อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการและเสริมสร้างมูลค่าของเงินกองทุน โดย ณ วันที�                           
31 ธันวาคม 2564 กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี9 สินต่อเ งินกองทุนเท่ากับ 0.94:1 (2563: 0.96:1) และ           
ตลาดหลกัทรัพยมี์อตัราส่วนหนี9 สินต่อเงินกองทุนเท่ากบั 0.25:1 (2563: 0.24:1) 

39. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

 กลุ่มกิจการไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในปีปัจจุบนั การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปนี9  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที�จดัประเภทใหม่ ตามที�เคยรายงานไว ้ ตามที�จดัประเภทใหม่ ตามที�เคยรายงานไว ้

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ ์       42,140 - 42,140 - 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 330,505 372,645 296,804 338,944 

การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายไดสู้ง (ตํ�า) กวา่ค่าใชจ่้ายสาํหรับปีหรือส่วนของ
เงินกองทุนตามที�ไดร้ายงานไว ้
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40. การอนุมัตงิบการเงิน 

งบการเงินนี9ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยเ์มื�อวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

 


