บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงินระหว่ำงกำล
31 มีนำคม 2561

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของ และงบกระแสเงินสดสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินแบบย่อของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน) ซึ่งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในกำรจัดทำและนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง รำยงำน
กำรเงินระหว่ำงกำล ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำว
จำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เรื่ อง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วธิ ีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบและวิธี กำรสอบทำนอื่น
กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำม
เชื่อมัน่ ว่ำจะพบเรื่ องที่มีนยั สำคัญทั้งหมดซึ่ งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดงควำมเห็น
ต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน
ข้ อสรุ ป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ

รัตนำ จำละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 11 พฤษภำคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ สานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
175,385
280,287
2
615,010
778,930
3
12,171,213
10,701,903
4
460,239
624,254
6
105,118
115,390
7
13,424
12,927
57,991
72,761
8
304,192
279,709
9
13,902,572
12,866,161

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ สานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น
ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญและหุ้นทุนซื้อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ - ส่ วนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ

10
11
12
13
14
15

6.3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

3,700,000
831,001
3,075,629
45,463
298,330
102,271
211,060
8,263,754

3,800,000
642,984
2,376,693
53,217
100,043
318,086
7,291,023

2,150,469
2,133,321

2,150,469
2,133,321

178,800
215,000
961,191

178,800
215,000
897,521

37
5,638,818
13,902,572

27
5,575,138
12,866,161

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2561
2560
กำไรหรื อขำดทุน:
รำยได้
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

16
17
18

8

240,033
138,424
103,435
16,403
2,805
501,100

245,483
103,023
90,497
23,380
950
463,333

174,551
82,388
26,152
65,070
77,704
425,865
75,235
(11,565)
63,670

160,460
69,090
20,906
567
66,694
317,717
145,616
(26,255)
119,361

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2561
2560
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง-สุ ทธิจากภาษี

12
(2)

219
(44)

10

175

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด

10

175

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

63,680

119,536

0.03

0.06

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กาไรสาหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

8

19

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
และชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
และ
หุ้นทุนซื้อคืน

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารอง
ตามกฎหมาย

สารองทัว่ ไป

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุน(ต่ากว่าทุน)
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กาไรขาดทุนสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560

2,150,469
2,150,469

2,133,321
2,133,321

155,000
155,000

215,000
215,000

832,967
119,361
119,361
952,328

(1,492)
175
175
(1,317)

5,485,265
119,361
175
119,536
5,604,801

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
กาไรขาดทุนสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2561

2,150,469
2,150,469

2,133,321
2,133,321

178,800
178,800

215,000
215,000

897,521
63,670
63,670
961,191

27
10
10
37

5,575,138
63,670
10
63,680
5,638,818

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุน(กาไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพนั ธ์
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้สานักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนเพื่อค้า
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ สานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี้ ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น
หนี้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
2560

75,235

145,616

12,794
65,070
(28,574)
(5)
(5,725)
26,152
(11,740)
(103,435)
(298)
2,228

11,275
567
1,295
14
(857)
20,906
(14,326)
(90,497)
(271)
2,142

31,702

75,864

169,645
(1,534,456)
197,394
(22,931)

(476,746)
(300,973)
53,229
(25,911)

(100,000)
188,017
695,995
298,330
(111,298)
(187,602)

(38,940)
1,065,600
(60,697)
291,426

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561

86
(21,239)
828
103,511
491
(4,551)
(108,476)

(หน่วย: พันบาท)
2559
(22,974)
1,857
91,085
385
(3,393)
358,386

(257)
(222)
(1,439)
5
(1,328)
6,815
3,574
(104,902)
280,287
175,385

(4,764)
4,893
2,424
(536)
(300)
12,845
14,562
372,948
437,957
810,905

2561
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยรับอื่น
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับสุ ทธิ จากเงินลงทุนตราสารหนี้ ที่ถือจนครบกาหนด
เงินสดจ่ายซื้ ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันปลำยงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนา
ในประเทศไทย โดยมี บ ริ ษ ทั Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ที่ จดทะเบียน
จัดตั้งในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมี Nomura Holdings, Inc. เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่ มบริ ษทั
บริ ษทั ฯประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า โดยการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
เป็ นตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เป็ นตัวแทนสนับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน การค้า
หลักทรั พย์ การยืมและให้ยืมหลักทรั พย์ การเป็ นที่ ปรึ กษาทางการเงิ นและการลงทุ น และการจัดจาหน่ าย
หลักทรัพย์
บริ ษทั ฯมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคารกรุ งเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯมีสานักงานทั้งสิ้ น 17 แห่ งคื อ
สานักงานใหญ่ สานักงานสาขาในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัดอีก 16 แห่ง
1.2 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ องการรายงานทาง การเงินระหว่างกาล
โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด
ในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี และการแสดงรายการในงบการเงินนี้ได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 22/2559 เรื่ อง
แบบงบการเงินสาหรับบริ ษทั หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิ นประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงิ นระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษัท ฯใช้ เ ป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2560) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สาหรั บงบการเงิ นที่ มี รอบ
ระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลัง วันที่ 1 มกราคม 2561 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จาก
สั ญญาที่ ท ากับลู ก ค้า ซึ่ ง มี ผ ลบังคับใช้สาหรั บงบการเงิ นที่ มี รอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2562 หลักการสาคัญของมาตรฐานดังกล่าวสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่ อง สัญญาก่อสร้ าง
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 18 เรื่ อ ง รายได้ และการตี ค วามมาตรฐานบัญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้อ ง กิ จ การต้อ งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยูใ่ นขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู ้รายได้ที่เกิดขึ้น
จากสัญญาที่ทากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะ
มีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี่ยนสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลย
พินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
ปั จ จุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯอยู่ร ะหว่า งการประเมิ น ผลกระทบที่ อ าจมี ต่ อ งบการเงิ น ในปี ที่ เ ริ่ ม นา
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
1.4 นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ จัด ท าขึ้ น โดยใช้ น โยบายการบัญ ชี แ ละวิ ธี ก ารค านวณเช่ น เดี ย วกับ ที่ ใ ช้ใ น
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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2.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
ตัว๋ สัญญาใช้เงินประเภทเผื่อเรี ยก
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก: เงินฝากในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3.

31 มีนาคม 2561
71
1,288,664
168,000
1,456,735
(1,281,350)
175,385

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
71
948,631
170,000
1,118,702
(838,415)
280,287

31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560

ลูกหนีส้ ำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ตราสารทุนและตราสารหนี้
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ต่างประเทศ
รวมลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
หัก: ลูกหนี้สานักหักบัญชีในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
ลูกหนี้สานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์

551,462
156,613
7,798
715,873
(100,863)
615,010

743,722
99,900
843,622
(64,692)
778,930
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4.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ

31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560

2,019,452
8,235,108
1,111,087
828,597
9,234
12,203,478
35,250
(72,041)
12,166,687

1,750,002
8,190,551
388,315
335,070
9,283
10,673,221
35,326
(6,971)
10,701,576

4,526
4,526
12,171,213

327
327
10,701,903

4.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯมี ลูกหนี้ ธุ รกิ จหลัก ทรั พย์ที่ ระงับ การรั บ รู ้ รายได้ตามเกณฑ์ค งค้า งเป็ น
จานวนเงินประมาณ 7 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 7 ล้านบาท)
4.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯได้จาแนกลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ ย
ค้างรับตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง การจัดทา
บัญชี เกี่ยวกับลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซึ่ งลูกหนี้ จดั ชั้นสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

มูลหนี้
11,811
425
7
12,243

31 มีนาคม 2561
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ต้งั ไว้
(65)
(7)
(72)

มูลหนี้สุทธิหลังหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
11,811
360
12,171
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

มูลหนี้
10,700
2
7
10,709

31 ธันวาคม 2560
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ต้งั ไว้
(7)
(7)

มูลหนี้สุทธิหลังหัก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
10,700
2
10,702

4.3 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 บริ ษทั ฯได้รับจดหมายจากส่ วนราชการให้อายัดหลักประกันทั้งหมดของลูกหนี้
บัญ ชี เ งิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ ซื้ อ หลัก ทรั พ ย์ร ายหนึ่ ง ซึ่ ง มี ย อดหนี้ คงค้า ง ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 จ านวน 421
ล้านบาทรวมดอกเบี้ยค้างรับจานวนเงิน 2 ล้านบาทเป็ นยอดรวมจานวนเงิน 423 ล้านบาท โดยมีหลักประกัน
จานวน 594 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯได้รับจดหมายจากส่ วนราชการดัง กล่ า ว
ยกเลิ กการอายัดหลักประกันจานวนรวม 358 ล้านบาทและคงอายัดหลักประกันจานวนรวม 236 ล้านบาท
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 ต่ อ ไป บริ ษ ัท ฯอยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การเรี ย กร้ อ งการเพิ ก ถอนการอายัด
หลักประกันเพิ่มเติ มซึ่ งเป็ นการปฏิ บตั ิ ตามหลัก เกณฑ์ และเงื่ อนไขของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนั้นเพื่อเป็ นไปตามหลักความระมัดระวังบริ ษทั ฯจึงตั้งสารองค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญจานวนเงิน 65 ล้านบาทและจัดประเภทบัญชีดงั กล่าวเป็ นมูลหนี้จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
4.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ลูกหนี้ ทรัพย์สินวางประกันจานวนประมาณ 1,111 ล้านบาท เป็ นเงินสดที่บริ ษทั ฯ
วางเป็ นประกัน การยื ม หลัก ทรั พ ย์เ พื่ อ ธุ ร กรรมการยื ม และให้ ยื ม หลัก ทรั พ ย์ และมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
หลักทรัพย์ที่ยืมมามีจานวนประมาณ 829 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : 388 ล้านบาท และ 335 ล้านบาท
ตามลาดับ)
5.

สิ นทรัพย์ ตรำสำรอนุพนั ธ์ / หนีส้ ิ นตรำสำรอนุพนั ธ์
บริ ษ ทั ฯมี สัญญาฟิ วเจอร์ ส ซึ่ ง จัดเป็ นตราสารอนุ พ นั ธ์ เพื่ อค้า โดยมี ก ารช าระราคาแบบส่ วนต่ า งเงิ นสด
ระหว่างราคาต้นทุ นของสัญญากับระดับราคาในวันครบกาหนดอายุของสัญญาประเภทนั้น ๆ ซึ่ งมู ลค่า
ยุติธรรมของสัญญาฟิ วเจอร์ สคงเหลื อ ณ วันสิ้ นงวด/ปี บันทึกรวมอยูใ่ น “ลูกหนี้ สานักหักบัญชี และบริ ษทั
หลักทรัพย์” ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินตราสารอนุ พนั ธ์ – สัญญา
ฟิ วเจอร์ ส มี จ านวน 15 ล้า นบาท และ 17 ล้า นบาท ตามล าดับ (31 ธัน วาคม 2560 : มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาฟิ วเจอร์ สมีจานวน 7 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามลาดับ)
และจานวนเงินตามสัญญาของฟิ วเจอร์ สดังกล่าว คือ 591 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560: 606 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

เงินลงทุน

6.1 จำแนกตำมประเภทของกำรลงทุน
31 มีนาคม 2561
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจาหน่าย
ยุติธรรม
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ า
ตราสารทุนจดทะเบียน
รวม
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เพื่อค้า - สุทธิ
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนี้ทจี่ ะถือจนครบกาหนด
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
ตัว๋ เงินคลัง
รวม
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพือ่ ลูกค้า
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด - สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของ
ตลาด
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจาหน่าย
ยุติธรรม

396,687
396,687
46,397
443,084

443,084
443,084

594,081
594,081
15,523
609,604

609,604
609,604

1,532
1,532
46
1,578

1,578
1,578

1,532
1,532
34
1,566

1,566
1,566

1,844
2,690,265
2,692,109
(2,681,761)
10,348

1,622
2,572,907
2,574,529
(2,566,417)
8,112

14,452
(9,223)
5,229

14,195
(9,223)
4,972

460,239

624,254
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.2 เงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ ยกตำมอำยุคงเหลือ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนด
จาแนกตามอายุคงเหลือของสัญญาได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ภายใน 1 ปี
ตรำสำรหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
ตัว๋ เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ จี่ ะ
ถือจนครบกำหนด

31 มีนาคม 2561
ครบกาหนด
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

รวม

1,844
2,690,265
(2,681,761)

-

-

1,844
2,690,265
(2,681,761)

10,348

-

-

10,348
(หน่วย: พันบาท)

ภายใน 1 ปี
ตรำสำรหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน
ตัว๋ เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ จี่ ะ
ถือจนครบกำหนด

31 ธันวาคม 2560
ครบกาหนด
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

รวม

1,622
2,572,907
(2,566,417)

-

-

1,622
2,572,907
(2,566,417)

8,112

-

-

8,112

6.3 องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ ำของ – ส่ วนเกินทุน (ต่ำกว่ ำทุน) จำกกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ ำเงินลงทุน

ยอดยกมำต้ นงวด
เปลีย่ นแปลงระหว่ ำงงวดจำก
กำรตีรำคำ
กำรขำย
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลำยงวด

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2561
27
12
(2)
37

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
(1,492)
1,920
(21)
(380)
27
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7.

อำคำรและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุ ปได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
รำคำทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ขาย/ตัดจาหน่าย
31 มีนาคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่ขาย/ตัดจาหน่าย
31 มีนาคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

515,100
1,439
(137)
516,402
399,710
11,711
(137)
411,284
105,118

31 มีนาคม 2561

8.

สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี /ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้สาหรับงวด
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(3,203)

11,680

14,768
11,565

14,575
26,255
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
จานวนภาษี เงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรั บงวดสาม
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไร(ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

(2)
(2)

(44)
(44)

รายการกระทบยอดจานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ที่ได้รับยกเว้น
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

75,235

145,617

ร้อยละ 20
15,047

ร้อยละ 20
29,123

144
(43)
(3,583)
(3,482)
11,565

172
(3,040)
(2,868)
26,255
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
31 มีนาคม 2561
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าสิ นทรัพย์รอการขาย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/สารองลูกหนี้อื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงาน
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
อื่น ๆ
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

9.

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560

1,845
5,570
14,423
20,454
13,554
12,189
68,035

1,845
5,570
1,409
20,009
34,381
11,095
74,309

(10,044)
(10,044)
57,991

(1,548)
(1,548)
72,761

สิ นทรัพย์อื่น

เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบการชาระราคา
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจา
สิ นทรัพย์รอการขาย
(สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจานวนประมาณ 28 ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินประกันการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

31 มีนาคม 2561
61,830
74,615
37,309
17,667
15,000
3,146
5,000
68,800
20,825
304,192

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
66,493
70,708
41,098
17,802
15,000
1,340
5,000
50,461
11,807
279,709

10

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2561 และ 31 ธัน วาคม 2560 เงิ น กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิ น เป็ นเงิ น กู้ยืม ในประเทศ
โดยสามารถจาแนกได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2561

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื สกุลเงินบาท
รวมเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
1.675 - 1.99
1.644 - 2.68

ระยะเวลาคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกาหนดชาระ
เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
100,000
2,800,000
100,000

500,000
3,300,000

300,000
300,000

รวม
2,900,000
800,000
3,700,000

(หน่วย: พันบาท)

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื สกุลเงินบาท
รวมเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
1.675 - 1.990
1.644 - 3.080

31 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกาหนดชาระ
เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
550,000
2,150,000
550,000

800,000
2,950,000

300,000
300,000

รวม
2,700,000
1,100,000
3,800,000

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 เงินกูย้ มื ดังกล่าวข้างต้นจานวน 800 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : 1,100 ล้านบาท)
เป็ นเงินกูย้ ืมจากทั้งธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศสาขากรุ งเทพมหานคร โดยมีกาหนดชาระ
คืนเงิ นต้น 2 - 3 ปี นับจากวันที่ ทาสัญญา คิ ดดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละคงที่ต่อปี และมี กาหนดจ่ายดอกเบี้ย
ตามที่ตกลงในสัญญา ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมดังกล่าวได้กาหนดเงื่ อนไขให้บริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมที่
อาจเกิ ด ขึ้ น จากการยกเลิ ก สั ญ ญาหรื อ จากการจ่ า ยช าระคื น เงิ น กู้ยื ม ก่ อ นครบก าหนดซึ่ งค านวณตาม
หลักเกณฑ์ที่ระบุในสัญญา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. เจ้ ำหนีส้ ำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์
31 มีนาคม 2561
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
ตราสารทุนและตราสารหนี้
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์

826,649
4,352
831,001

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
641,074
1,831
79
642,984

12. เจ้ ำหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ
31 มีนาคม 2561
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ซ้ื อหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
รวมเจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้ ธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560

1,225,063
863,286
983,609
3,071,958
3,328
3,075,286

1,673,626
350,303
347,720
2,371,649
2,688
2,374,337

343
343
3,075,629

2,356
2,356
2,376,693

13. ตรำสำรหนี้ทอี่ อกและเงินกู้ยืมอื่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตราสารหนี้ ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่นจานวน 298 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ ืมในรู ปตัว๋ แลก
เงินโดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน เงิ นกูด้ งั กล่าวมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.6 ต่อปี ระยะเวลาประมาณ
6 เดือน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. ประมำณกำรหนีส้ ิ น - ผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นงวด
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างงวด
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยงวด

สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2561
100,043

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560
92,068

1,673
555

6,548
2,022

102,271

(595)
100,043

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รวมอยูใ่ นส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดสาม
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่ ำใช้ จ่ำยที่รับรู้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

1,673
555
2,228

1,637
506
2,143

สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

31 มีนาคม 2561
ร้อยละ 2.10 - 2.16 ต่อปี
ร้อยละ5 - 7 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 25 ต่อปี
ขึ้นอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน

31 ธันวาคม 2560
ร้อยละ 2.10 - 2.16 ต่อปี
ร้อยละ5 - 7 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 25 ต่อปี
ขึ้นอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. หนีส้ ิ นอื่น

ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

31 มีนาคม 2561
82,255
16,640
75,654
36,511
211,060

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
186,203
12,368
72,918
46,597
318,086

16. รำยได้ ค่ำนำยหน้ ำ

ค่านายหน้าจากการซื้ อขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
รวมรายได้ค่านายหน้า

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
216,915
234,585
23,118
10,898
240,033
245,483

17. รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร

การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมจากการซื้ อขายหน่วยลงทุนนอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
การสนับสนุนธุรกิจ
อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
6,280
700
5,710
100,611
10,358
26,184
571
138,424

77,973
5,323
7,486
251
103,023
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18. กำไรและผลตอบแทนจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิน

กาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
กาไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพนั ธ์
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
รวมกาไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
28,547
(2,418)
(23,884)
11,472
11,740
14,326
16,403
23,380

19. กำไรต่ อหุ้น
ก าไรต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรั บ งวด (ไม่รวมกาไรขาดทุ นเบ็ด เสร็ จ อื่ น ) ด้วย
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนักที่ ออกจาหน่ ายอยู่ในระหว่างงวด
20. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
บริษทั ที่เกีย่ วข้ องกัน
Nomura Holdings, Inc.
Nomura Singapore Limited
Nomura Securities Co.,Ltd.
Nomura International (Hong Kong) Limited
Nomura International Plc.
Nomura Mauritius Limited
Instinet Pacific Limited
บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จากัด

ควำมสั มพันธ์
บริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
มีผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ใหญ่ร่วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการธุ รกิจกับกิ จการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ ตกลง
ร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิ จ โดยรายการที่มีสาระสาคัญสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
รำยกำรที่เกิดขึน้ ในระหว่ ำงงวด
รายได้ค่านายหน้า
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
- กรรมการ

47
16,986
115

นโยบายการกาหนดราคา
(สาหรับงวด 2561)

28 อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
28,436 อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
- อัตราค่านายหน้าที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริ การสนับสนุนธุรกิจ
- Nomura Singapore Limited

3,870

4,020 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรากาไรร้อยละ 10

ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริ การงานวาณิ ชธนกิจ
ระหว่างประเทศ
- Nomura Singapore Limited

4,791

3,466 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรากาไรร้อยละ 10

ค่าธรรมเนียมรับจากการแนะนาลูกค้า
- Nomura Singapore Limited

ค่าธรรมเนี ยมรับจากการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริ การอื่นๆ
- Nomura Securities Co., Ltd.
- Nomura Singapore Limited

ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริ การซื้ อขายหลักทรัพย์และ
งานวิจยั
- Nomura Singapore Limited

ค่าธรรมเนียมรับจากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited
ค่าบริ การเชื่อมต่อเครื อข่ายระบบคอมพิวเตอร์
- บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน่ ไฮเวย์ จากัด

170

22
44

8,790
1,455

7,277

6

518

199 คานวณจากรายการที่เกิดขึ้นจริ งของลูกค้าที่บริ ษทั ฯ
แนะนา และอัตราร้อยละที่กาหนดในสัญญา
ซึ่งเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจที่มีลกั ษณะเดียวกัน
12 อัตราค่าธรรมเนี ยมที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป
36 อัตราค่าธรรมเนี ยมที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

- อัตราที่กาหนดจากขอบเขตและปริ มาณของงานที่
ได้รับมอบหมาย
- อัตราที่กาหนดจากขอบเขตและปริ มาณของงานที่
ได้รับมอบหมาย

- ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรากาไรร้อยละ 10 สุทธิ
จากรายได้ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์

11 อัตราค่าธรรมเนี ยมที่คิดกับลูกค้าทัว่ ไป

548 อัตราเดียวกับลูกค้าทัว่ ไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

16

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560

นโยบายการกาหนดราคา
(สาหรับงวด 2561)

รำยกำรที่เกิดขึน้ ในระหว่ ำงงวด (ต่ อ)
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- Nomura Singapore Limited

-

8 คานวณจากมูลค่าซื้ อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านาย
หน้าที่เทียบเคียงกับผูใ้ ห้บริ การทัว่ ไปที่ไม่มีความ
เกี่ยวโยงกัน

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ มื
- Nomura Mauritius Limited

-

1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.06689 ต่อปี

1

2 อัตราเดียวกันกับพนักงานอื่นของบริ ษทั ฯ

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
- กรรมการ

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แสดงภายใต้รายการ
ดังต่อไปนี้
31 มีนาคม 2561
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited
สิ นทรัพย์อื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ
- Nomura Securities Co., Ltd.
- Nomura Singapore Limited
สิ นทรัพย์อื่น - เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
- กรรมการ
สิ นทรัพย์อื่น - ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
สิ นทรัพย์อื่น - อื่นๆ
- Nomura Singapore Limited
- Nomura Securities Co., Ltd.
- Nomura Holding Inc.
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited
หนี้สินอื่น
- บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จากัด
- Instinet Pacific Limited

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560

777,051

192,013

9,406
27,430

18,263

52

129

22
34

11

110
5,366
17

109
580
48

127,869

196,984

160
-

15,031
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่ ำตอบแทนทีจ่ ่ ำยให้ ผ้ บู ริหำรสำคัญ
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2561
2560
21,988
19,939
1,213
1,200
23,201
21,139

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

21. ส่ วนงำนดำเนินงำน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ ในระหว่างงวดปั จจุบนั
บริ ษทั ฯไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดาเนินงานที่รายงาน
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 และสาหรับ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ท้ งั สิ้น
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือ
ทางการเงิน
ดอกเบี้ยเงินให้กยู ้ ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้อื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

ส่วนงานธุ รกิจ
หลักทรัพย์
2561
2560
357
328
114

123

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ส่วนงานด้าน
ส่วนงานวาณิ ชธนกิจ
ตราสารหนี้
ส่วนงานอื่น
2561
2560
2561
2560
2561
2560
16
15
6
10
6
5
5

2

8

3

3

2

รวม
2561
385

2560
358

130

130

10
103
3
(26)

14
91
1
(21)

(80)
(65)
(12)
63

(70)
(26)
119
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนงานธุ รกิจ
หลักทรัพย์
31
31
มีนาคม ธันวาคม
2561
2560

ส่วนงานวาณิ ชธนกิจ
31
31
มีนาคม ธันวาคม
2561
2560

ณ วันที่
ส่วนงานด้าน
ตราสารหนี้
31
31
มีนาคม ธันวาคม
2561
2560

ส่วนงานอื่น
31
31
มีนาคม ธันวาคม
2561
2560

อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์

รวม
31
มีนาคม
2561
105
13,798
13,903

31
ธันวาคม
2560
115
12,751
12,866

ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศำสตร์
บริ ษ ทั ฯดาเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย วคื อประเทศไทย ดัง นั้น รายได้และสิ นทรั พ ย์ที่ แสดงอยู่ใ น
งบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ำรำยใหญ่
ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯไม่มีรายได้จากลู กค้ารายใดที่ มี
มูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
22. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
22.1 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสานักงานและยานพาหนะซึ่ งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคต
โดยจะถึงกาหนดชาระตามระยะเวลานับตั้งแต่วนั สิ้ นงวดดังนี้

ภายในหนึ่งปี
ตั้งแต่ 1-2 ปี
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

31 มีนาคม 2561
28
16
9

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2560
35
17
11

22.2 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ ซึ่ งต้องจ่ายให้ตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและบริ ษ ทั ศู นย์รับ ฝากหลัก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นจานวนคงที่ ที่
กาหนดไว้ อัตราร้ อยละของมูลค่าการซื้ อขายและ/หรื ออัตราร้ อยละของมูลค่าการชาระและรับชาระราคา
หลักทรัพย์สุทธิเป็ นรายเดือน
22.3 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับการประกอบธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้ากับบริ ษทั
ตลาดอนุ พนั ธ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด เป็ นจานวน
เงินคงที่ที่กาหนดไว้ และ/หรื อเป็ นอัตราต่อสัญญาสาหรับการซื้ อหรื อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
22.4 บริ ษัท ฯมี ภ าระผู ก พัน ที่ จ ะต้อ งจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มการประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ให้ ก ับ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคานวณจากมูลค่าการซื้ อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในอัตราร้ อยละ 0.001 และสาหรั บค่าธรรมเนี ย มจากการประกอบธุ รกิ จค้า
หลักทรัพย์ การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมอื่นที่บริ ษทั ฯได้รับอนุ ญาต กาหนดให้จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 1 ของรายได้จากการประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ขา้ งต้น และสาหรับค่าธรรมเนี ยมการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุ น ของกองทุ น ก าหนดให้ จ่ า ยในอัต ราร้ อ ยละ 0.001 ของมู ล ค่ า ขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ทั้ง นี้
ค่าธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต่ากว่า 25,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี
22.5 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมการประกอบธุ รกิ จสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าให้กบั สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคานวณจากจานวนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าในอัตรา
สัญญาละ 0.10 บาท และในอัตราสัญญาละ 0.01 บาทสาหรับสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงราคาหุ น้ รายตัว
(Single stock futures) ที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต่ากว่า 25,000 บาทต่อ
ปี แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี
22.6 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีคดีอาญาที่ถูกฟ้ องโดยโจทก์ซ่ ึ งเป็ นเอกชนในข้อหาฉ้อโกง โดยไม่มีการ
เรี ยกร้องหรื อฟ้ องเรี ยกค่าเสี ยหายทางแพ่งแต่ประการใด ซึ่ งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ศาลชั้นต้นพิพากษา
ให้ป รั บ บริ ษ ทั ฯเป็ นเงิ น 120,000 บาท ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯ ยัง ไม่ อาจเห็ นพ้องด้วยกับค าวินิจฉัยและค าพิพากษา
ดังกล่าว และจะใช้สิทธิในการอุทธรณ์คาพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ต่อไป ส่ วนข้อหาความผิด
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ในคดีเดียวกัน ศาลพิพากษายกฟ้ อง บริ ษทั ฯ
จึงไม่ได้บนั ทึกสารองเผือ่ ความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
23. มูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยลงทุน

รวม

443,084

-

-

443,084

-

1,578

-

1,578
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หน่วยลงทุน

รวม

609,604

-

-

609,604

-

1,566

-

1,566

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
ก) มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ คานวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยหรื อตลาดอื่น
ข) มู ลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในหน่ วยลงทุ นคานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรั พย์สุทธิ ของหน่ วยลงทุนที่
ประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน กรณี ที่เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุ นที่ไม่มีอยูใ่ นความต้องการของตลาด
คานวณโดยใช้สินทรัพย์สุทธิ
ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
24. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล
ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น จ านวน 2,150,469,000 หุ ้ น ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.21 บาท เป็ นจ านวนเงิ น 451.60 ล้า นบาท
ซึ่งบริ ษทั ฯจะบันทึกรายการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561
25. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
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