บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงินระหว่างกาล
31 มีนาคม 2562

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที3 31 มีนาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี3ยนแปลงส่ วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดสามเดือนสิ6 นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแบบย่อของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน) ซึ3 งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี6ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที3 <= เรื3 อง รายงาน
การเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี3ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว
จากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส ?=@A เรื3 อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วธิ ี การสอบถาม
บุคลากร ซึ3 งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื3น
การสอบทานนี6มีขอบเขตจํากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทําให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื3อมัน3 ว่าจะพบเรื3 องที3มีนยั สําคัญทั6งหมดซึ3 งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั6น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที3สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ3 งที3เป็ นเหตุให้เชื3อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทําขึ6นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที3 <= เรื3 อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

รัตนา จาละ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน <C<=
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 9 พฤษภาคม 2562

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒ นสิน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที# 31 มีนาคม 2562

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี-สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี-ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื- อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื;น
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ;งของงบการเงินนี-

(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
2
465,682
388,056
3
641,735
29,377
4
6,351,613
8,347,761
6
244,759
702,611
7
98,555
88,899
25,298
26,521
8
87,455
83,882
9
267,374
285,106
8,182,471
9,952,213

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒ นสิน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที# 31 มีนาคม 2562
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส- ินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีส- ิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี-สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี-ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื- อขายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ตราสารหนี-ที;ออกและเงินกูย้ มื อื;น
ประมาณการหนี-สิน - ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี-สินอื;น
รวมหนีส- ิน
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนที;ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 2,150,469,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญและหุน้ ทุนซื- อคืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สํารองทัว; ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส- ินและส่ วนของเจ้ าของ

10
11
12
13
14
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ;งของงบการเงินนี-

กรรมการ

950,000
4,145
1,538,325
37,868
132,702
219,532
2,882,572

1,250,000
478,196
2,157,294
37,868
299,532
97,412
321,648
4,641,950

2,150,469
2,133,321

2,150,469
2,133,321

187,700
215,000
613,409
5,299,899
8,182,471

187,700
215,000
623,773
5,310,263
9,952,213

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒ นสิน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนสิ-นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2562
2561
กําไรหรื อขาดทุน:
รายได้
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ดอกเบี-ยเงินให้กูย้ มื เพื;อซื- อหลักทรัพย์
กําไรและผลตอบแทนจากเครื; องมือทางการเงิน
รายได้อื;น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
หนี-สูญและหนี-สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายอื;น
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ;งของงบการเงินนี-

16
17
18

8

129,480
66,849
70,381
19,844
3,462
290,016

237,941
138,424
103,266
16,403
2,805
498,839

193,193
31,147
12,706
66,907
303,953
(13,937)
3,573
(10,364)

174,551
82,388
26,152
65,070
75,443
423,604
75,235
(11,565)
63,670

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒ นสิน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ-นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2562
2561
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:
รายการที;อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื;อขาย
ภาษีเงินได้เกี;ยวกับกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื;อขาย
รายการที;อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง-สุ ทธิ จากภาษี

8

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (ขาดทุน)
กําไรต่ อหุ้นขั-นพืน- ฐาน
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ;งของงบการเงินนี-

-

12
(2)

-

10

-

10

(10,364)

63,680

(0.005)

0.03

19

บริษัทหลักทรัพ ย์ โนมูระ พัฒ นสิ น จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย# นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ-นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

ทุนเรื อนหุน้ ที;ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
และ
หุน้ ทุนซื-อคืน

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารอง
ตามกฎหมาย

สํารองทัว; ไป

ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอื;นของ
ส่ วนของเจ้าของ ส่ วนเกินทุน(ตํ;ากว่าทุน)
จากการเปลี;ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที# 1 มกราคม 2561
กําไรขาดทุนสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื;นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที# 31 มีนาคม 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

ยอดคงเหลือ ณ วันที# 1 มกราคม 2562
กําไร(ขาดทุน)สําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื;นสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด (ขาดทุน)
ยอดคงเหลือ ณ วันที# 31 มีนาคม 2562

2,150,469
2,150,469

2,133,321
2,133,321

187,700
187,700

215,000
215,000

623,773
(10,364)
(10,364)
613,409

-

5,310,263
(10,364)
(10,364)
5,299,899

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ;งของงบการเงินนี-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒ นสิน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนสิ-นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื; อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี-สงสัยจะสู ญ
กําไรจากการเปลี;ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุน(กําไร)จากการเปลี;ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในตราสารอนุพนั ธ์
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี-ยและเงินปั นผล
รายได้ดอกเบี-ยเงินให้กูย้ มื เพื;อซื- อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี-ยอื;น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี;ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี-สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ;มขึ-น) ลดลง
ลูกหนี-สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี-ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื- อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนเพื;อค้า
สิ นทรัพย์อื;น
หนี-สินดําเนินงานเพิ;มขึ-น (ลดลง)
เงินกูย้ มื สถาบันการเงิน
เจ้าหนี-สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี-ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื- อขายล่วงหน้า
ตราสารหนี-ที;ออกและเงินกูย้ มื อื;น
หนี-สินอื;น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ;งของงบการเงินนี-

(หน่วย: พันบาท)
2561

(13,937)

75,235

13,345
(3,572)
2,222
12,706
(14,694)
(70,381)
(373)
35,290

12,794
65,070
(28,574)
(5)
(5,725)
26,152
(11,740)
(103,266)
(298)
2,228

(39,394)

31,871

(614,580)
1,994,964
459,981
14,153

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

(300,000)
(474,052)
(620,838)
(299,532)
(105,827)
14,875

(100,000)
188,017
695,995
298,330
(111,298)
(187,433)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒ นสิน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ-นสุ ดวันที# 31 มีนาคม 2562

304
(11,070)
8,483
71,564
909
(2,154)
82,911

(หน่วย: พันบาท)
2561
86
(21,239)
828
103,342
491
(4,551)
(108,476)

2,066
(19,443)
16
(550)
12,527
99
(5,285)
77,626
388,056
465,682

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

2562
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี-ยจ่าย (รวมต้นทุนทางการเงินอื;น)
ดอกเบี-ยรับ
ดอกเบี-ยรับจากเงินให้กูย้ มื เพื;อซื- อหลักทรัพย์
ดอกเบี-ยรับอื;น
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื- อเงินลงทุนทัว; ไป
เงินสดรับ(จ่าย)สุ ทธิ จากเงินลงทุนตราสารหนี-ที;ถือจนครบกําหนด
เงินสดจ่ายซื- ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื- อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี-ยรับ
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม# ขึน- (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ;งของงบการเงินนี-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัทหลักทรัพ ย์ โนมูระ พัฒ นสิ น จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ% นสุ ดวันที' 31 มีนาคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว' ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ- งจัดตั.งและมีภูมิลาํ เนา
ในประเทศไทย โดยมี บ ริ ษ ทั Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ- ง เป็ นบริ ษ ทั ที- จดทะเบี ยน
จัดตั.งในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมี Nomura Holdings, Inc. เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่ มบริ ษทั
บริ ษทั ฯประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์และธุ รกิจสัญญาซื. อขายล่วงหน้า โดยการเป็ นนายหน้าซื. อขายหลักทรัพย์
เป็ นตัวแทนซื. อขายสัญญาซื. อขายล่วงหน้า เป็ นตัวแทนสนับสนุ นการขายและรับซื. อคืนหน่วยลงทุน การค้า
หลักทรั พย์ การยืมและให้ยืมหลักทรั พย์ การเป็ นที- ปรึ กษาทางการเงิ นและการลงทุ น และการจัดจําหน่ าย
หลักทรัพย์
บริ ษทั ฯมีที-อยู่ตามที-จดทะเบียนตั.งอยู่เลขที- 25 อาคารกรุ งเทพประกันภัย ชั.น 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวง
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ณ วันที- 31 มีนาคม 2562 บริ ษทั ฯมีสํานักงานทั.งสิ. น 16 แห่ งคื อ
สํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขาในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัดอีก 15 แห่ง
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี. จดั ทําขึ.นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที- 34 เรื- องการรายงานทาง การเงิ นระหว่างกาล
โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี-ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงิ นสด
ในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี และการแสดงรายการในงบการเงินนี.ได้ทาํ ขึ.นเพื-อให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที- สธ. 22/2559 เรื- อง
แบบงบการเงินสําหรับบริ ษทั หลักทรัพย์ (ฉบับที- 2) ลงวันที- 2 มิถุนายน 2559
งบการเงิ นระหว่างกาลนี. จดั ทําขึ.นเพื-อให้ขอ้ มูลเพิ-มเติมจากงบการเงิ นประจําปี ที-นาํ เสนอครั.งล่าสุ ด ดังนั.น
งบการเงิ นระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี- ยวกับกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื-อไม่ให้
ข้อมูลที-นาํ เสนอซํ.าซ้อนกับข้อมูลที-ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี. ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที- บ ริ ษัท ฯใช้ เ ป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี.
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1.3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ' ริ'มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรั บ ปรุ ง 2561) และฉบับ ใหม่ จํา นวนหลายฉบับ ซึ- ง มี ผ ลบัง คับ ใช้สํา หรั บงบ
การเงินที-มีรอบระยะเวลาบัญชี ที-เริ- มในหรื อหลังวันที- 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข. ึนเพื-อให้มีเนื. อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี-ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการ
ให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
นี. ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซ- ึ งได้มีการเปลี-ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 15 เรื' อง รายได้ จากสั ญญาทีท' าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที- 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที-เกี-ยวข้องต่อไปนี.
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที- 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื- อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที- 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื- อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที- 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื- อง รายได้ - รายการแลกเปลี-ยนเกี-ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื- อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที- 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที- 15
เรื- อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที- 18
เรื- อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที- 15 กับสัญญาที-ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ที-อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื-น มาตรฐานฉบับนี.ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั.นตอนสําหรับการ
รับรู ้ รายได้ที-เกิ ดขึ.นจากสัญญาที-ทาํ กับลูกค้า โดยกิ จการจะรับรู ้ รายได้ในจํานวนเงิ นที-สะท้อนถึ งสิ- งตอบ
แทนที- กิจการคาดว่าจะมี สิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี- ยนสิ นค้าหรื อบริ การที- ได้ส่งมอบให้แก่ ลูกค้า และ
กําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที-เกี-ยวข้องทั.งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั.นตอน
มาตรฐานฉบับนี.ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
2
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที'จ ะมีผ ลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที'มีรอบระยะเวลาบัญชี ที'เริ' ม ใน
หรื อหลังวันที' 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นฉบับใหม่ ซึ- งจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงิ นที-มีรอบระยะเวลาบัญชี ที-เริ- มในหรื อหลังวันที- 1
มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั กล่าวได้มีการเปลี-ยนแปลงหลักการสําคัญซึ- ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี.
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื' องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื- องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที- 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื- องมือทางการเงิน
ฉบับที- 9
เครื- องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที- 32
การแสดงรายการเครื- องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที- 16
การป้ องกันความเสี- ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที- 19
การชําระหนี.สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี-ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื- องมือทางการเงิ นด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ การ (Business Model)
หลักการเกี- ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื- องมื อทางการเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุ นด้าน
เครดิ ตที-คาดว่าจะเกิ ดขึ.น และหลักการเกี- ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี- ยง รวมถึ งการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื- องมือทางการเงิน และเมื-อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี.มีผลบังคับใช้ จะทํา
ให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที-มีผลบังคับใช้
อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุ บ นั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯอยู่ระหว่า งการประเมิ นผลกระทบที- อาจมี ต่องบการเงิ นในปี ที- เ ริ- ม นํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที' 16 เรื' อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที- 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที- 17 เรื- อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชี ที-เกี- ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี. ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้ รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมู ล ของสัญญาเช่ า และกํา หนดให้ผูเ้ ช่ า รั บ รู ้ สิ นทรั พ ย์และหนี. สิน
สําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที-มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั.นมีมูลค่าตํ-า
การบัญชีสาํ หรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี-ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที- 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที- 17
ปั จจุ บ นั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯอยู่ระหว่า งการประเมิ นผลกระทบที- อาจมี ต่องบการเงิ นในปี ที- เ ริ- ม นํา
มาตรฐานฉบับนี.มาถือปฏิบตั ิ
1.4 นโยบายการบัญชี ทสี' ํ าคัญ
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี. จัด ทํา ขึ. น โดยใช้ น โยบายการบัญ ชี แ ละวิ ธี ก ารคํา นวณเช่ น เดี ย วกับ ที- ใ ช้ใ น
งบการเงินสําหรับปี สิ. นสุ ดวันที- 31 ธันวาคม 2561
2.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
ตัวk สัญญาใช้เงินประเภทเผื-อเรี ยก
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก: เงินฝากในนามบริ ษทั ฯเพื-อลูกค้า
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

31 มีนาคม 2562
68
577,276
395,000
972,344
(506,662)
465,682

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
68
1,108,210
322,000
1,430,278
(1,042,222)
388,056

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวันที- 31 มีนาคม
2562
2561
ข้อมูลเพิ-มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที-ไม่เกี-ยวข้องกับกระแสเงินสด
เจ้าหนี.ค่าซื.อสิ นทรัพย์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

2,103

-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

ลูกหนีส% ํ านักหักบัญชี และบริ ษัทหลักทรัพ ย์
31 มีนาคม 2562
ลูกหนี.สาํ นักหักบัญชี
ตราสารทุนและตราสารหนี.
สัญญาซื.อขายล่วงหน้า
รวมลูกหนี.สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
หัก: ลูกหนี.สาํ นักหักบัญชีในนามบริ ษทั ฯเพื-อลูกค้า
ลูกหนี.สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์

4.

623,354
53,093
676,447
(34,712)
641,735

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
60,740
60,740
(31,363)
29,377

ลูกหนีธ% ุรกิจหลักทรัพ ย์ และสั ญญาซื%อขายล่ วงหน้ า

ลูกหนี.ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี.ซ.ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เงินให้กยู้ มื เพื-อซื.อหลักทรัพย์
ลูกหนี.ทรัพย์สินวางประกัน
ลูกหนี.ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ลูกหนี.อื-น
รวมลูกหนี.ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบี.ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื-อหนี.สงสัยจะสูญ
ลูกหนี.ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ
ลูกหนี.ธุรกิจสัญญาซื.อขายล่วงหน้า
ลูกหนี.ธุรกิจสัญญาซื.อขายล่วงหน้า
รวมลูกหนี.ธุรกิจสัญญาซื.อขายล่วงหน้า
ลูกหนี.ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื.อขายล่วงหน้า - สุทธิ

31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561

339,444
5,357,148
339,843
290,145
113,857
6,440,437
24,049
(113,193)
6,351,293

1,587,810
5,602,957
643,490
487,100
113,967
8,435,324
25,232
(113,193)
8,347,363

320
320
6,351,613

398
398
8,347,761

4.1 ณ วันที- 31 มี นาคม 2562 บริ ษทั ฯมี ลูกหนี. ธุ รกิ จหลัก ทรั พย์ที- ระงับ การรั บ รู ้ รายได้ตามเกณฑ์ค งค้า งเป็ น
จํานวนเงินประมาณ 113 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 113 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.2 ณ วันที- 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯได้จาํ แนกลูกหนี. ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี. ย
ค้างรับตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื- อง การจัดทํา
บัญชี เกี-ยวกับลูกหนี. ดอ้ ยคุณภาพของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซึ- งลูกหนี. จดั ชั.นสรุ ปได้ดงั นี.
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลหนี.จดั ชั.นปกติ
มูลหนี.จดั ชั.นตํ-ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี.จดั ชั.นสงสัย
รวม

มูลหนี.
6,351
107
7
6,465

31 มีนาคม 2562
ค่าเผื-อหนี.สงสัย
จะสูญที-ต.งั ไว้
(106)
(7)
(113)

มูลหนี.สุทธิหลังหัก
ค่าเผื-อหนี.สงสัยจะสูญ
6,351
1
6,352
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลหนี.จดั ชั.นปกติ
มูลหนี.จดั ชั.นตํ-ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี.จดั ชั.นสงสัย
รวม

มูลหนี.
8,347
107
7
8,461

31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื-อหนี.สงสัย
จะสูญที-ต.งั ไว้
(106)
(7)
(113)

มูลหนี.สุทธิหลังหัก
ค่าเผื-อหนี.สงสัยจะสูญ
8,347
1
8,348

4.3 เมื-อวันที- 23 มกราคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับคําสั-งจากส่ วนราชการให้อายัดหลักประกันทั.งหมดของลู กหนี.
บัญชี เงินให้กูย้ ืมเพื-อซื. อหลักทรัพย์รายหนึ- ง และเมื-อวันที- 3 พฤษภาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับคําสั-งจากส่ วน
ราชการดังกล่ าวให้ยกเลิ กการอายัดหุ ้นหลักประกันบางส่ วน และ ณ วันที- 31 มี นาคม 2562 ลู กหนี. ราย
ดังกล่าวมียอดหนี. คงค้างประมาณ 106 ล้านบาท โดยมีหลักประกันรวมประมาณ 234 ล้านบาท ซึ- งอยูภ่ ายใต้
คําสั-งอายัดทั.งจํานวน ทั.งนี.บริ ษทั ฯ ได้ยนื- ฟ้องลูกหนี. เป็ นคดีแพ่งเรี ยกให้ชาํ ระหนี. เต็มจํานวน ส่ วนลูกหนี. ยื-น
คําให้การและฟ้องแย้งว่า บริ ษทั ฯไม่มีอาํ นาจฟ้ อง และเรี ยกร้องให้บริ ษทั ฯ ชดใช้ค่าเสี ยหาย อย่างไรก็ดีฝ่าย
บริ หาร โดยความเห็นของที-ปรึ กษากฎหมายเห็นว่า บริ ษทั ฯ สามารถต่อสู ้คดีได้ในประเด็นนี.และคําฟ้ องแย้ง
ไม่มีมูลเพียงพอ โอกาสที-จะเกิดความเสี ยหายเพิ-มเติมน้อยมาก นอกจากนี.บริ ษทั ฯ ยังได้ยนื- คําร้องขอให้ศาล
เพิกถอนการอายัดหลักประกันดังกล่าวซึ- งเป็ นการใช้สิทธิ ตามกฎหมายที-เกี-ยวข้อง เพื-อให้เป็ นไปตามหลัก
ความระมัดระวัง บริ ษทั ฯ จัดประเภทบัญชี ดงั กล่าวเป็ นมูลหนี. ช. นั ตํ-ากว่ามาตรฐานและตั.งสํารองค่าเผื-อหนี.
สงสัยจะสู ญจํานวน 106 ล้านบาทสําหรับกรณี น. ี ไว้ในบัญชี บริ ษทั ฯเชื-อว่าสํารองค่าเผื-อหนี.สงสัยจะสู ญที-ต. งั
ไว้มีความเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.4 ณ วันที- 31 มีนาคม 2562 ลู กหนี. ทรัพย์สินวางประกันจํานวนประมาณ 340 ล้านบาท เป็ นเงิ นสดที-บริ ษทั ฯ
วางเป็ นประกัน การยื ม หลัก ทรั พ ย์เ พื- อ ธุ ร กรรมการยื ม และให้ ยื ม หลัก ทรั พ ย์ และมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของ
หลักทรั พย์ที-ยืมมามี จาํ นวนประมาณ 308 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 643 ล้านบาท และ 588 ล้านบาท
ตามลําดับ)
5.

สิ นทรัพ ย์ ตราสารอนุพ นั ธ์ / หนีส% ิ นตราสารอนุพ นั ธ์
(หน่วย: พันบาท)
31 มีนาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนี.สิน
ตราสารอนุพ นั ธ์ เพื'อค้ า
ฟิ วเจอร์ส(1)
รวม
(1)

-

-

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
162,216
162,216

สัญญาฟิ วเจอร์ สมีการชําระราคาแบบส่ วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสิ นทรัพย์อา้ งอิ งของสัญญาประเภทนั.นๆ ซึ- งมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาฟิ วเจอร์ ส ณ วันสิ. นงวด/ปี บันทึกรวมอยูใ่ น “ลูกหนี. สาํ นักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์” ณ วันที- 31 มีนาคม 2562: มูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี. สินตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาฟิ วเจอร์ มีจาํ นวน 5 ล้านบาท และ 1 ล้านบาท ตามลําดับ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์
หนี.สิน
ตราสารอนุพ นั ธ์ เพื'อค้ า
ฟิ วเจอร์ส(1)
รวม
(1)

-

-

จํานวนเงิน
ตามสัญญา
213,710
213,710

สัญญาฟิ วเจอร์ สมีการชําระราคาแบบส่ วนต่างเงินสด ระหว่างราคาต้นทุนของสัญญากับสิ นทรัพย์อา้ งอิ งของสัญญาประเภทนั.นๆ ซึ- งมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาฟิ วเจอร์ ส ณ วันสิ. นงวด/ปี บันทึ กรวมอยู่ใน “ลู กหนี. สาํ นักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์” ณ วันที- 31 ธันวาคม 2561:
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี. สินตราสารอนุพนั ธ์ - สัญญาฟิ วเจอร์ มีจาํ นวน 11 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท ตามลําดับ
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6.

เงินลงทุน

6.1 จําแนกตามประเภทของการลงทุน
31 มีนาคม 2562
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจําหน่าย
ยุติธรรม
หลักทรัพย์ เพือค้ า
ตราสารทุนจดทะเบียน
หัก: ค่าเผื-อการปรับมูลค่า
ตราสารทุนจดทะเบียน-สุทธิ
ตราสารหนี.
บวก: ค่าเผื-อการปรับมูลค่า
ตราสารหนี.-สุทธิ
หลักทรัพย์เพื-อค้า - สุทธิ
ตราสารหนีทีจะถือจนครบกําหนด
เงินฝากที-ติดภาระผูกพัน
ตัวk เงินคลัง
รวม
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพือ- ลูกค้า
ตราสารหนี.ที-จะถือจนครบกําหนด - สุทธิ
เงินลงทุนทัวไป
ตราสารทุนที-ไม่อยูใ่ นความต้องการ
ของตลาด
หัก: ค่าเผื-อการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว- ไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุ ทธิ

142,842
(582)
142,260
5,000
23
5,023
147,283

142,260
142,260
5,023
5,023

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลค่า
ตัดจําหน่าย
ยุติธรรม
107,848
(6,529)
101,319
499,975
5
499,980
601,299

84,287
2,802,602
2,886,889
(2,794,641)
92,248

84,287
2,935,445
3,019,732
(2,923,648)
96,084

14,452
(9,224)
5,228

14,452
(9,224)
5,228

244,759

702,611

101,319
101,319
499,980
499,980
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.2 เงินลงทุนในตราสารหนีแ% ยกตามอายุคงเหลือ
ณ วันที- 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี. ที-จะถือจนครบกําหนด
จําแนกตามอายุคงเหลือของสัญญาได้ดงั นี.
(หน่วย: พันบาท)

ภายใน n ปี
ตราสารหนีท% จี' ะถือจนครบกําหนด
เงินฝากที-ติดภาระผูกพัน
ตัวk เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพื-อลูกค้า
รวมเงินลงทุนในตราสารหนีท% จี' ะ
ถือจนครบกําหนด

31 มีนาคม 2562
ครบกําหนด
1 - o ปี
มากกว่า o ปี

รวม

84,287
2,802,602
(2,794,641)

-

-

84,287
2,802,602
(2,794,641)

92,248

-

-

92,248
(หน่วย: พันบาท)

ภายใน n ปี
ตราสารหนีท% จี' ะถือจนครบกําหนด
เงินฝากที-ติดภาระผูกพัน
ตัวk เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพื-อลูกค้า
รวมเงินลงทุนในตราสารหนีท% จี' ะ
ถือจนครบกําหนด

31 ธันวาคม 2561
ครบกําหนด
1 - o ปี
มากกว่า o ปี

รวม

84,287
2,935,445
(2,923,648)

-

-

84,287
2,935,445
(2,923,648)

96,084

-

-

96,084
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.3 องค์ ประกอบอื'นของส่ วนของเจ้ าของ – ส่ วนเกินทุน (ตํ'ากว่ าทุน) จากการเปลีย' นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน

ยอดยกมาต้ นงวด
เปลีย' นแปลงระหว่ างงวดจาก
การตีราคา
การขาย
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายงวด

7.

สําหรับงวดสามเดือน
สิ.นสุดวันที31 มีนาคม 2562
-

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับปี
สิ.นสุดวันที31 ธันวาคม 2561
27
17
(51)
7
-

อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี-ยนแปลงของบัญชี อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ. นสุ ดวันที- 31 มีนาคม poqp สรุ ปได้
ดังนี.
(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน
1 มกราคม 2562
ซื.อเพิ-ม
ขาย/ตัดจําหน่าย
31 มีนาคม 2562
ค่ าเสื' อมราคาสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าเสื- อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื- อมราคาสําหรับส่วนที-ขาย/ตัดจําหน่าย
31 มีนาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 มีนาคม 2562

526,075
21,546
(24)
547,597
437,176
11,874
(8)
449,042
98,555
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.

สิ นทรัพ ย์ /หนีส% ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี /ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ. นสุ ดวันที- 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี.
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ.นสุดวันที- 31 มีนาคม
2562
2561
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้สาํ หรับงวด
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว- คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว- คราว
ค่ าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้ ทแี' สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

(3,573)
(3,573)

11,565
11,565

จํานวนภาษี เงิ นได้ที-เกี- ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื- นสําหรั บงวดสาม
เดือนสิ. นสุ ดวันที- 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี.
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ.นสุดวันที- 31 มีนาคม
2561
2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที-เกี-ยวข้องกับกําไร(ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื-อขาย

-

(2)
(2)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายการกระทบยอดจํานวนเงิ นระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที-ใช้
สําหรับงวดสามเดือนสิ. นสุ ดวันที- rn มีนาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงได้ดงั นี.
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุดวันที- 31 มีนาคม
2562
2561
(13,937)

75,235

ร้อยละ 20
(2,787)

ร้อยละ 20
15,047

174
(84)
(876)
(786)
(3,573)

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

กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ที-ได้รับยกเว้น
ค่าใช้จ่ายที-มีสิทธิหกั ได้เพิ-มขึ.น
รวม
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที-แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี.สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี.
31 มีนาคม 2562
สินทรัพ ย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื-อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื-อการด้อยค่าสิ นทรัพย์รอการขาย
ค่าเผื-อหนี.สงสัยจะสูญ/สํารองลูกหนี.อื-น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงาน
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
ขาดทุนทางภาษีที-ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์
อื-น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส% ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
อื-น ๆ
รวมหนี.สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561

1,845
5,570
22,653
26,540
12,589
11,202
7,056
87,455

1,845
5,570
22,653
19,482
23,651
12,556
85,757

87,455

(1,875)
(1,875)
83,882
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

สิ นทรัพ ย์ อื'น
31 มีนาคม 2562
57,497
84,316
33,681
18,549

เงินให้กยู้ มื แก่พนักงาน
เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสี ยหายในระบบการชําระราคา
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจํา
สิ นทรัพย์รอการขาย
(สุทธิจากค่าเผื-อการด้อยค่าจํานวนประมาณ 28 ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี.ยค้างรับ
เงินประกันการประกอบธุรกิจสัญญาซื.อขายล่วงหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับ
อื-น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื-น

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
56,444
81,528
48,393
18,548

15,000
2,978
5,000
43,774
6,579
267,374

15,000
8,464
5,000
46,056
5,673
285,106

10. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ณ วัน ที- 31 มี น าคม 2562 และ 31 ธัน วาคม 2561 เงิ น กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิ น เป็ นเงิ น กู้ยืม ในประเทศ
โดยสามารถจําแนกได้ดงั นี.
(หน่วย: พันบาท)

ตัวk สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื สกุลเงินบาท
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี.ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
1.950 – 2.520
1.844

31 มีนาคม 2562
ระยะเวลาคงเหลือของหนี.
ที-จะครบกําหนดชําระ
เมื-อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
200,000
450,000
200,000

200,000
650,000

100,000
100,000

รวม
650,000
300,000
950,000

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561

ตัวk สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื สกุลเงินบาท
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี.ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
1.950 - 2.300
1.844

ระยะเวลาคงเหลือของหนี.
ที-จะครบกําหนดชําระ
เมื-อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
200,000
750,000
200,000

200,000
950,000

100,000
100,000

รวม
950,000
300,000
1,250,00
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที- 31 มีนาคม 2562 เงินกูย้ ืมดังกล่าวข้างต้นจํานวน 300 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 300 ล้านบาท)
เป็ นเงินกูย้ มื จากธนาคารในประเทศ โดยมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้น 2 - 3 ปี นับจากวันที-ทาํ สัญญา คิดดอกเบี.ย
ในอัตราร้อยละคงที-ต่อปี และมีกาํ หนดจ่ายดอกเบี.ยตามที-ตกลงในสัญญา ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืมดังกล่าวได้
กําหนดเงื-อนไขให้บริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที-อาจเกิดขึ.นจากการยกเลิกสัญญาหรื อจากการจ่ายชําระคืน
เงินกูย้ มื ก่อนครบกําหนดซึ- งคํานวณตามหลักเกณฑ์ที-ระบุในสัญญา
11. เจ้ าหนีส% ํ านักหักบัญชี และบริ ษัทหลักทรัพ ย์
31 มีนาคม 2562
เจ้าหนี.สาํ นักหักบัญชี
ตราสารทุนและตราสารหนี.
สัญญาซื. อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี.บริ ษทั หลักทรัพย์ต่างประเทศ
เจ้าหนี.สาํ นักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์

362
3,783
4,145

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
477,419
777
478,196

12. เจ้ าหนีธ% ุรกิจ หลักทรัพ ย์ และสั ญญาซื%อขายล่ วงหน้ า
31 มีนาคม 2562
เจ้าหนี.ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี.ซ.ื อหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เจ้าหนี.ทรัพย์สินวางประกัน
เจ้าหนี.ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
รวมเจ้าหนี. ธุรกิจหลักทรัพย์
ดอกเบี.ยค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี. ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี.ธุรกิจสัญญาซื. อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี.ธุรกิจสัญญาซื. อขายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี. ธุรกิจสัญญาซื. อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี.ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื. อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561

905,213
322,861
307,560
1,535,634
2,626
1,538,260

1,058,364
506,421
588,336
2,153,121
3,150
2,156,271

65
65
1,538,325

1,023
1,023
2,157,294
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. ตราสารหนี%ทอี' อกและเงินกู้ยืมอื'น
(หน่วย : พันบาท)
อัตราดอกเบี.ย/
ส่วนลด ต่อปี
(ร้อยละ)
ตราสารหนีท% อี' อกและเงินกู้ยืมอื'น
ตัวk แลกเงิน
(มูลค่าหน้าตัวk 300 ล้านบาท และ
ไม่มีดอกเบี.ยหน้าตัวk )
รวม

1.64

31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาคงเหลือของหนี.ทีจะครบกําหนดชําระ
น้อยกว่า n ปี
n - o ปี
มากกว่า o ปี

299,532
299,532

-

-

รวม

299,532
299,532

14. ประมาณการหนีส% ิ น - ผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ- งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื-อออกจากงานแสดงได้
ดังนี.
(หน่วย: พันบาท)

สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นงวด
ส่วนที-รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ต้นทุนดอกเบี.ย
ส่วนที-รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื-น :
(กําไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที-เกิดจากการเปลี-ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่วนที-เกิดจากการเปลี-ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที-เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายงวด

สําหรับงวดสามเดือน
สิ.นสุดวันที31 มีนาคม 2562
97,412

สําหรับปี สิ.นสุดวันที31 ธันวาคม 2561
100,043

1,617
33,089
584

6,693
2,217

132,702

1,845
(6,354)
(7,032)
97,412

ค่าใช้จ่ายเกี- ยวกับ ผลประโยชน์ ระยะยาวของพนัก งานส่ วนที- รับ รู ้ ใ นกํา ไรหรื อขาดทุ นรั บ รู ้ ในค่า ใช้จ่า ย
ผลประโยชน์พนักงานทั.งหมด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สมมติฐานที-สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี.
อัตราคิดลด
อัตราการขึ.นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออกถัวเฉลี-ย

31 มีนาคม 2562
ร้อยละ 2.4 ต่อปี
ร้อยละ5 - 6 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 32 ต่อปี
ขึ.นอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน

31 ธันวาคม 2561
ร้อยละ 2.4 ต่อปี
ร้อยละ5 - 6 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 32 ต่อปี
ขึ.นอยูก่ บั อายุงานของพนักงาน

เมื- อ วัน ที- 5 เมษายน 2562 พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองแรงงาน (ฉบับ ที- 7) พ.ศ. 2562 ได้ป ระกาศลงใน
ราชกิ จจานุ เบกษา ซึ- ง ได้ก าํ หนดอัต ราค่ า ชดเชยเพิ- ม เติ ม กรณี นายจ้า งเลิ ก จ้า ง สํา หรั บ ลู ก จ้า งซึ- ง ทํา งาน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ.นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าว
จะมี ผ ลบัง คับ ใช้ต. ัง แต่ ว นั ที- 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลี- ย นแปลงดัง กล่ า วถื อ เป็ นการแก้ไ ข
โครงการสํา หรั บ โครงการผลประโยชน์ หลัง ออกจากงาน และมี ผ ลกระทบให้บ ริ ษ ทั ฯมี หนี. สิ นสํารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ-มขึ.น บริ ษทั ฯได้บนั ทึกผลกระทบจากการเปลี-ยนแปลงดังกล่าวโดย
รับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนสําหรับไตรมาสที- 1 แล้ว
15. หนีส% ิ นอื'น

ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
ดอกเบี.ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื-น ๆ
รวมหนี.สินอื-น

31 มีนาคม 2562
65,083
6,801
35,299
112,349
219,532

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
132,339
4,641
35,924
148,744
321,648

16. รายได้ ค่านายหน้ า

ค่านายหน้าจากการซื. อขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซื. อขายสัญญาซื. อขายล่วงหน้า
รวมรายได้ค่านายหน้า

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ. นสุ ดวันที- 31 มีนาคม
2562
2561
114,518
215,159
14,962
22,782
129,480
237,941
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. รายได้ ค่าธรรมเนียมและบริการ

การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ที-ปรึ กษาทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมจากการซื. อขายหน่วยลงทุนนอก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
การสนับสนุนธุรกิจ
อื-น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ. นสุ ดวันที- 31 มีนาคม
2562
2561
5,932
500
700
35,280
3,979
20,576
582
66,849

100,611
10,358
26,184
571
138,424

18. กําไรและผลตอบแทนจากเครื' องมือทางการเงิน

กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์
รายได้ดอกเบี.ยและเงินปั นผล
รวมกําไรและผลตอบแทนจากเครื- องมือทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ. นสุ ดวันที- 31 มีนาคม
2562
2561
6,784
28,547
(1,634)
(23,884)
14,694
11,740
16,403
19,844

19. กําไรต่ อหุ้น
กํา ไรต่อหุ ้นขั.นพื. นฐานคํา นวณโดยการหารกํา ไร(ขาดทุ น)สํา หรั บ งวด (ไม่รวมกํา ไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
อื- น) ด้วยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี- ยถ่ วงนํ.า หนักที- ออกจําหน่ ายอยู่ใ นระหว่า งงวด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20. รายการธุรกิจกับกิจการที'เกีย' วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที-สาํ คัญกับบริ ษทั ที-เกี-ยวข้องกันดังต่อไปนี.
บริษทั ที'เกีย' 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 อินฟอร์เมชัน- ไฮเวย์ จํากัด

ความสั 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

รายการธุ รกิจกับกิ จการที-เกี-ยวข้องกันดังกล่าวเป็ นไปตามเงื- อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที- ตกลง
ร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่านั.นซึ- งเป็ นไปตามปกติธุรกิ จ โดยรายการที-มีสาระสําคัญสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี.
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ. นสุ ดวันที- 31 มีนาคม
2562
2561
รายการที'เกิดขึน% ในระหว่ างงวด
รายได้ค่านายหน้า
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
- กรรมการ

10,922
67

นโยบายการกําหนดราคา
(สําหรับงวด 2562)

47 อัตราค่านายหน้าที-คิดกับลูกค้าทัว- ไป
16,986 อัตราค่านายหน้าที-คิดกับลูกค้าทัว- ไป
115 อัตราค่านายหน้าที-คิดกับลูกค้าทัว- ไป

ค่าธรรมเนี ยมรับจากการให้บริ การสนับสนุนธุรกิจ
- Nomura Singapore Limited

3,630

3,870 ต้นทุนที-เกิดขึ.นจริ งบวกอัตรากําไรร้อยละ 10

ค่าธรรมเนี ยมรับจากการให้บริ การงานวาณิ ชธนกิจ
ระหว่างประเทศ
- Nomura Singapore Limited

7,974

4,791 ต้นทุนที-เกิดขึ.นจริ งบวกอัตรากําไรร้อยละ 10

ค่าธรรมเนี ยมรับจากการแนะนําลูกค้า
- Nomura Singapore Limited

ค่าธรรมเนี ยมรับจากการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited

532

9

170 คํานวณจากรายการที-เกิดขึ.นจริ งของลูกค้าที-บริ ษทั ฯ
แนะนํา และอัตราร้อยละที-กาํ หนดในสัญญา
ซึ- งเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจที-มีลกั ษณะเดียวกัน
22 อัตราค่าธรรมเนี ยมที-คิดกับลูกค้าทัว- ไป
44 อัตราค่าธรรมเนี ยมที-คิดกับลูกค้าทัว- ไป
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ. นสุ ดวันที- 31 มีนาคม
2562
2561
รายการที'เกิดขึน% ในระหว่ างงวด (ต่ อ)
ค่าธรรมเนี ยมรับจากการให้บริ การอื-นๆ
- Nomura Securities Co., Ltd.
- Nomura Singapore Limited

ค่าธรรมเนี ยมรับจากการให้บริ การซื. อขายหลักทรัพย์และ
งานวิจยั
- Nomura Singapore Limited

1,423
-

7,548

ค่าธรรมเนี ยมรับจากการผิดนัดส่ งมอบหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited

167

ค่าบริ การเชื- อมต่อเครื อข่ายระบบคอมพิวเตอร์
- บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์ เมชัน- ไฮเวย์ จํากัด

610

ค่านายหน้าจ่ายจากการซื. อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
- Nomura Singapore Limited

นโยบายการกําหนดราคา
(สําหรับงวด 2562)

8,790 อัตราที-กาํ หนดจากขอบเขตและปริ มาณของงานทีได้รับมอบหมาย
1,455 อัตราที-กาํ หนดจากขอบเขตและปริ มาณของงานทีได้รับมอบหมาย

7,277 ต้นทุนที-เกิดขึ.นจริ งบวกอัตรากําไรร้อยละ 10 สุ ทธิ
จากรายได้ค่านายหน้าซื. อขายหลักทรัพย์

6 อัตราค่าธรรมเนี ยมที-คิดกับลูกค้าทัว- ไป

518 อัตราเดียวกับลูกค้าทัว- ไปที-ไม่มีความเกี-ยวโยงกัน

8

- คํานวณจากมูลค่าซื. อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านาย
หน้าที-เทียบเคียงกับผูใ้ ห้บริ การทัว- ไปที-ไม่มีความ
เกี-ยวโยงกัน

-

1 อัตราเดียวกันกับพนักงานอื-นของบริ ษทั ฯ

ดอกเบี.ยรับจากเงินให้กูย้ มื แก่พนักงาน
- กรรมการ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที- 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 แสดงภายใต้รายการ
ดังต่อไปนี.
31 มีนาคม 2562
ลูกหนี.ธุรกิจหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited
สิ นทรัพย์อื-น - รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ
- Nomura Singapore Limited
สิ นทรัพย์อื-น - ลูกหนี.ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
สิ นทรัพย์อื-น - อื-นๆ
- Nomura Securities Co., Ltd.
เจ้าหนี.ธุรกิจหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited

(หน่วย: พันบาท)
rn ธันวาคม 2561

100,380

296,851

31,983

36,544

-

2,350
3,000

3

565

444,686

361,168

ค่ าตอบแทนทีจ' ่ ายให้ ผ้ ูบริหารสํ าคัญ
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ. นสุ ดวันที- 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ที-ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญดังต่อไปนี.

ผลประโยชน์ระยะสั.น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ. นสุ ดวันที- 31 มีนาคม
2562
2561
25,789
21,988
1,596
1,213
27,385
23,201
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ ในระหว่างงวดปั จจุบนั
บริ ษทั ฯไม่มีการเปลี-ยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดําเนินงานที-รายงาน
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานของบริ ษทั ฯ ณ วันที- 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 และสําหรับ
งวดสามเดือนสิ. นสุ ดวันที- 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี.
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ท. งั สิ.น
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที-ไม่ได้ปันส่วน
กําไรและผลตอบแทนจากเครื- องมือ
ทางการเงิน
ดอกเบี.ยเงินให้กูย้ ืมเพื-อซื.อหลักทรัพย์
รายได้อื-น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและ
ค่าใช้จ่ายอื-น
หนี.สูญและหนี.สงสัยจะสู ญ
ภาษีเงินได้

ส่วนงานธุ รกิจ
หลักทรัพย์
2562
2561
177
355
(8)

112

สําหรับงวดสามเดือนสิ.นสุ ดวันที- 31 มีนาคม
ส่วนงานด้าน
ส่วนงานวาณิ ชธนกิจ
ตราสารหนี.
ส่วนงานอื-น
2562
2561
2562
2561
2562
2561
11
16
5
6
5
6
(1)

5

1

8

1

3

กําไรสําหรับงวด

รวม
2562
198

2561
383

(7)

128

19
70
3
(13)

10
103
3
(26)

(86)
4
(10)

(78)
(65)
(12)
63

(หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนงานธุ รกิจ
หลักทรัพย์
31
31
มีนาคม ธันวาคม
2562
2561
อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสิ นทรัพย์

ส่วนงานวาณิ ชธนกิจ
31
31
มีนาคม ธันวาคม
2562
2561

ณ วันทีส่วนงานด้าน
ตราสารหนี.
31
31
มีนาคม ธันวาคม
2562
2561

ส่วนงานอื-น
31
31
มีนาคม ธันวาคม
2562
2561

รวม
31
มีนาคม
2562
99
8,083
8,182

31
ธันวาคม
2561
89
9,863
9,952

ข้ อมูลเกีย' วกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษ ทั ฯดํา เนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศ าสตร์ เดี ย วคื อประเทศไทย ดัง นั.น รายได้และสิ นทรั พ ย์ที- แสดงอยู่ใ น
งบการเงินจึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
ข้ อมูลเกีย' วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ. นสุ ดวันที- 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯไม่มีรายได้จากลู กค้ารายใดที- มี
มูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
21

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
22. ภาระผูกพันและหนีส% ิ นทีอ' าจจะเกิดขึน%
ณ วันที- 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันและหนี.สินที-อาจจะเกิดขึ.นดังต่อไปนี.
22.1 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าสํานักงานและยานพาหนะซึ- งจะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การในอนาคต
โดยจะถึงกําหนดชําระตามระยะเวลานับตั.งแต่วนั สิ. นงวดดังนี.

ภายในหนึ-งปี
ตั.งแต่ 1-2 ปี
ตั.งแต่ 2 ปี ขึ.นไป

31 มีนาคม 2562
58
45
8

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2561
57
46
16

22.2 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที-เกี-ยวเนื-องกับการประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ ซึ- งต้องจ่ายให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด เป็ นจํานวนคงที-ที-กาํ หนดไว้ อัตราร้อยละของมูลค่าการซื. อขายและ/หรื ออัตราร้ อยละ
ของมูลค่าการชําระและรับชําระราคาหลักทรัพย์สุทธิ เป็ นรายเดือน
22.3 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ที-เกี- ยวเนื- องกับการประกอบธุ รกิ จสัญญาซื. อขายล่วงหน้ากับบริ ษทั
ตลาดอนุ พนั ธ์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นจํานวน
เงินคงที-ที-กาํ หนดไว้ และ/หรื อเป็ นอัตราต่อสัญญาสําหรับการซื. อหรื อขายสัญญาซื. อขายล่วงหน้า
22.4 บริ ษัท ฯมี ภ าระผู ก พัน ที- จ ะต้อ งจ่ า ยค่ า ธรรมเนี ย มการประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ให้ ก ับ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคํานวณจากมูลค่าการซื. อขายหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยในอัตราร้ อยละ 0.001 และสําหรั บค่าธรรมเนี ย มจากการประกอบธุ รกิ จค้า
หลักทรัพย์ การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมอื-นที-บริ ษทั ฯได้รับอนุ ญาต กําหนดให้จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 1 ของรายได้จากการประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ขา้ งต้น และสําหรับค่าธรรมเนี ยมการซื. อขายหน่ วย
ลงทุ น ของกองทุ น กํา หนดให้ จ่ า ยในอัต ราร้ อ ยละ 0.001 ของมู ล ค่ า ขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ทั.ง นี.
ค่าธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต-าํ กว่า 25,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี
22.5 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที-จะต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมการประกอบธุ รกิ จสัญญาซื. อขายล่วงหน้าให้กบั สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคํานวณจากจํานวนสัญญาซื. อขายล่วงหน้าในอัตรา
สัญญาละ 0.10 บาท และในอัตราสัญญาละ 0.01 บาทสําหรับสัญญาซื. อขายล่วงหน้าที-อา้ งอิงราคาหุ น้ รายตัว
(Single stock futures) ที-มีราคาไม่เกิน 100 บาท ทั.งนี. ค่าธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต-าํ กว่า 25,000 บาทต่อ
ปี แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
23. มูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที- 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี.สินที-วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลําดับชั.นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี.
(หน่วย: พันบาท)

31 มีนาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพ ย์ ทวี' ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื-อค้า
ตราสารทุน
ตราสารหนี.
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ 1
หนีส% ินทีว' ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
หนี.สินตราสารอนุพนั ธ์ 1
1

รวม

142,260
-

5,023
-

-

142,260
5,023
-

-

-

-

-

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี. สินตราสารอนุ พนั ธ์ - ฟิ วเจอร์ ส ณ วันที- 31 มีนาคม 2562 มีจาํ นวน 5 ล้านบาท และ 1 ล้านบาทตามลําดับ
ซึ- งบันทึกรวมอยูใ่ น “ลูกหนี. สาํ นักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์” ใช้ขอ้ มูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สินทรัพ ย์ ทวี' ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื-อค้า
ตราสารทุน
ตราสารหนี.
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ 1
หนีส% ินทีว' ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
หนี.สินตราสารอนุพนั ธ์ 1
1

รวม

101,319
-

499,980
-

-

101,319
499,980
-

-

-

-

-

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี. สินตราสารอนุพนั ธ์ - ฟิ วเจอร์ ส ณ วันที- 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวน 11 ล้านบาท และ 4 ล้านบาทตามลําดับ
ซึ- งบันทึกรวมอยูใ่ น “ลูกหนี. สาํ นักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์” ใช้ขอ้ มูลระดับ 1 ในการวัดมูลค่ายุติธรรม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที-ใช้สาํ หรับวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
ก) มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในตราสารหนี. คาํ นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนที-ประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนี.ไทยหรื อตลาดอื-น
ข) มู ลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นในหน่ วยลงทุ นคํานวณโดยใช้มูลค่าสิ นทรั พย์สุทธิ ของหน่ วยลงทุนทีประกาศโดยผูจ้ ดั การกองทุน กรณี ที-เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุนที-ไม่มีอยูใ่ นความต้องการของตลาด
คํานวณโดยใช้สินทรัพย์สุทธิ
ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั.นของมูลค่ายุติธรรม
24. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื-อวันที- 26 เมษายน 2562 ที-ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ครั.งที- 1/2562 ของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นจํานวน 2,150,469,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.078 บาท เป็ นจํานวนเงิน 168 ล้านบาท
ซึ- ง
บริ ษทั ฯจะบันทึกรายการในไตรมาสที- 2 ของปี 2562
25. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี.ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื-อวันที- 9 พฤษภาคม 2562
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