บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงิน
30 มิถุนำยน 2560

รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
รายงานการตรวจสอบงบการเงิน
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ำของและ
งบกระแสเงินสด สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ป
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงิน
สด สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำม
ที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ ำวไว้ในส่ วน
ของควำมรั บผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ น
อิสระจำกบริ ษทั ฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชี พบัญชี ท่ีกำหนดโดยสภำวิชำชี พบัญชี ใน
พระบรมรำชู ปถัมภ์ ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิ น และข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บตั ิ ตำมข้อกำหนด
ด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชี ท่ีขำ้ พเจ้ำได้รับ
เพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในส่ วนของควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อ
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่ งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ ดว้ ย
กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ซึ่ งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่อ
งบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
1.

การรั บรู้รายได้ ค่านายหน้ าจากการซื้อขายหลักทรั พย์ และดอกเบี้ยเงินให้ ก้ ยู มื เพือ่ ซื้อหลักทรั พย์
รำยได้หลักของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื
เพื่อซื้ อหลักทรัพย์ จำนวน 424 ล้ำนบำท และ 176 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ นอัตรำร้อยละ 44 และ
ร้อยละ 18 ของรำยได้รวมของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯคิดค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์เป็ นอัตรำ
ร้อยละจำกปริ มำณกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ ซึ่งเป็ นอัตรำที่ผนั แปรขึ้นอยูก่ บั ประเภทลูกค้ำ และปริ มำณ
กำรซื้ อขำย และคิดดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์ในลักษณะที่มีอตั รำคงที่ โดยมีกำรปรับอัตรำ
ดอกเบี้ยเป็ นระยะตำมสภำวะตลำดและกำรแข่งขัน เนื่ องจำกขนำดและปริ มำณของรำยกำรที่เกิดขึ้นและ
จำนวนลูกค้ำมีจำนวนมำกรำยและอัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำขึ้นอยูก่ บั หลำยปั จจัย อีกทั้งกำรบันทึก
รับรู ้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์อำศัย
กำรประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเป็ นหลัก ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบ
ว่ำรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์ได้รับรู ้ดว้ ยมูลค่ำ
ที่ถูกต้องตำมที่เกิดขึ้นจริ ง
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบโดยกำรประเมินและสุ่ มตัวอย่ำงทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯที่
เกี่ยวข้องกับกำรบันทึกรับรู ้รำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อ
หลักทรัพย์ ระบบกำรควบคุมภำยในในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับกำรคำนวณรำยได้
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์และสุ่ มทดสอบอัตรำ
ค่ำนำยหน้ำ อัตรำดอกเบี้ยกำรคำนวณและกำรบันทึกรำยกำรบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้วเิ ครำะห์
เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อ
หลักทรัพย์และสุ่ มตรวจสอบรำยกำรปรับปรุ งบัญชีที่สำคัญที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
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ค่ าเผื่อหนี้สงสั ยจะสู ญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรั พย์ และสั ญญาซื้อขายล่ วงหน้ า
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 8 บริ ษทั ฯตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญโดยพิจำรณำจำก
สถำนะของลูกหนี้แต่ละรำย ควำมเสี่ ยงในกำรเรี ยกชำระ และมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ ำประกัน ทั้งนี้
ในกำรทำธุ รกรรมซื้ อขำยหลักทรัพย์ และกำรให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์ของลูกค้ำ บริ ษทั ฯกำหนดนโยบำย
เกี่ยวกับกำรวำงหลักประกัน โดยมูลค่ำของหลักประกันที่วำงขึ้นอยูก่ บั ประเภทธุ รกรรม ประเภทหลักทรัพย์
วงเงินของกำรทำธุรกรรม เป็ นต้น กำรประมำณกำรค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำมีนยั สำคัญเนื่ องจำกบริ ษทั ฯมีลูกหนี้จำนวนมำกรำยและมียอดคงค้ำงเป็ นจำนวนเงิน
ที่เป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิน (ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำมีจำนวนรวม 9,591 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 92 ของยอดสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ) ข้ำพเจ้ำจึงให้
ควำมสำคัญกับกำรตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ดงั กล่ำว
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และตรำสำรอนุพนั ธ์โดย
•

ประเมินและสุ่ มทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับสถำนะคงค้ำงของลูกหนี้
กำรคำนวณมูลค่ำหลักประกัน กำรคำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญและกำรบันทึกบัญชี ค่ำเผือ่ หนี้สงสัย
จะสู ญ ประเมินวิธีกำรพิจำรณำและคำนวณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของบริ ษทั ฯ เปรี ยบเทียบนโยบำย
ของบริ ษทั ฯกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงำนกำกับ และทดสอบกำรควบคุมภำยในในระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับกำรคำนวณมูลค่ำหลักประกันและกำรปรับมูลค่ำยุติธรรมของหลักประกัน

•

ตรวจสอบค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี โดยกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของ
ข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรคำนวณค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ สุ่ มตรวจสอบควำมถูกต้องของสถำนะคงค้ำง
ของลูกหนี้ มูลค่ำหลักประกัน กำรรับชำระเงินภำยหลังวันสิ้ นงวด ควำมถูกต้องของกำรจัดชั้นและ
กำรคำนวณค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำ งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่ อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั ฯหรื อหยุดดำเนิ นงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ ดว้ ย
•

ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำก
กำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่ องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ ง
หรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

•

ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของ
กำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ

•

ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ

•

สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของบริ ษทั ฯในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำ
กำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์
หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องได้
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•

ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่

•

รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรื อ
ของกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำร
กำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียง
ผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
ซึ่ งข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ ไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำ
ดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้
รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาล
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน 2560 (รวมเรี ยกว่ำ “ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล”) ของบริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด
(มหำชน) ซึ่งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรให้
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
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ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เรื่ อง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำง
กำลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วยกำรใช้วธิ ีกำรสอบถำมบุคลำกร ซึ่ งส่ วน
ใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น กำรสอบทำนนี้มี
ขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำมเชื่ อมัน่ ว่ำจะพบเรื่ อง
ที่มีนยั สำคัญทั้งหมดซึ่ งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดงควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลที่สอบทำน
ข้ อสรุ ป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่ เป็ นเหตุ ให้เชื่ อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ ำวไม่ได้จดั ทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ

รัตนำ จำละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 28 สิ งหำคม 2560
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560

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

หมายเหตุ

30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559

6
7
8
9
10
11
12
13

246,868,623
103,546,286
9,590,907,111
79,743,533
112,143,080
12,928,092
57,152,634
236,889,003
10,440,178,362

437,956,441
468,496,984
8,815,483,132
187,825,383
130,475,813
12,698,110
68,648,193
207,619,757
10,329,203,813

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิ น
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ สานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้ สิน - ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นทุนซื้อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ - ส่ วนต่ากว่าทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ

14
15
16
17
18

19

30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559

2,050,000,000
104,108,920
2,543,949,621
52,162,382
95,933,851
201,600,973
5,047,755,747

2,050,000,000
70,837,244
2,294,226,023
69,559,737
92,068,141
267,248,112
4,843,939,257

2,150,469,000
2,133,320,850

2,150,469,000
2,133,320,850

155,000,000
215,000,000
738,665,594

155,000,000
215,000,000
832,966,523

(32,829)
5,392,422,615
10,440,178,362

(1,491,817)
5,485,264,556
10,329,203,813

9.3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560
สาหรับงวดสามเดื อนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
หมายเหตุ
2560
2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)
กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

21
22, 27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

23

12

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดหกเดื อนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

178,296,126
83,766,654
85,557,626
159,350,681
2,203,229
509,174,316

188,140,036
70,147,462
90,818,130
27,616,132
1,643,029
378,364,789

423,778,891
186,789,793
176,054,959
182,730,382
3,153,141
972,507,166

402,983,895
110,556,402
177,240,809
63,235,952
9,092,562
763,109,620

152,639,928
55,094,192
18,902,477
67,972
65,580,470
292,285,039
216,889,277
(43,467,086)
173,422,191

161,988,448
30,601,666
21,438,391
63,942,596
277,971,101
100,393,688
(19,289,791)
81,103,897

313,099,705
124,184,449
39,808,499
635,344
132,273,605
610,001,602
362,505,564
(69,722,073)
292,783,491

320,905,916
60,566,090
44,220,908
127,390,095
553,083,009
210,026,611
(41,382,439)
168,644,172

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560
สาหรับงวดสามเดื อนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
หมายเหตุ
2560
2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว) แต่สอบทานแล้ว)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไร(ขาดทุน)จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) สาหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,604,688

(2,371,675)

1,823,735

(1,969,195)

(320,938)

474,335

(364,747)

393,839

1,283,750

(1,897,340)

1,458,988

(1,575,356)

-

(12,766,738)

-

(12,766,738)

-

2,553,348

-

2,553,348

-

(10,213,390)

-

(10,213,390)

1,283,750

(12,110,730)

1,458,988

(11,788,746)

174,705,941

68,993,167

294,242,479

156,855,426

0.08

0.04

0.14

0.08

12

รายการจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการ
12
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รายการจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรสาหรับงวด

(หน่วย: บาท)
สาหรับงวดหกเดื อนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
(ตรวจสอบแล้ว)
(ตรวจสอบแล้ว)

25

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ ำของ
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560
(หน่วย: บาท)
องค์ประกอบอื่นของ
กาไรสะสม

ส่วนเกิน

ส่วนของเจ้าของ -

จัดสรรแล้ว

มูลค่าหุ ้นสามัญ
ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก

และ

สารอง

และชาระแล้ว

หุ ้นทุนซื้ อคืน

ตามกฎหมาย

ส่วนเกินทุน(ต่ากว่าทุน)
จากการเปลี่ยนแปลง

สารองทัว่ ไป

ยังไม่ได้จดั สรร

มูลค่าเงินลงทุน

รวม

2,150,469,000

2,133,320,850

134,300,000

215,000,000

838,781,258

1,134,327

5,473,005,435

กาไรขาดทุนสาหรับงวด

-

-

-

-

168,644,172

-

168,644,172

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ขาดทุน) สาหรับงวด

-

-

-

-

(10,213,390)

(1,575,356)

(11,788,746)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

-

158,430,782

(1,575,356)

156,855,426

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)

-

-

-

-

(387,084,420)

-

(387,084,420)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559

2,150,469,000

2,133,320,850

134,300,000

215,000,000

610,127,620

(441,029)

5,242,776,441

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

2,150,469,000

2,133,320,850

155,000,000

215,000,000

832,966,523

(1,491,817)

5,485,264,556

กาไรขาดทุนสาหรับงวด

-

-

-

-

292,783,491

-

292,783,491

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด

-

-

-

-

-

1,458,988

1,458,988

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด

-

-

-

-

292,783,491

1,458,988

294,242,479

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)

-

-

-

-

(387,084,420)

-

(387,084,420)

2,150,469,000

2,133,320,850

155,000,000

215,000,000

738,665,594

(32,829)

5,392,422,615

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560
2559
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุน
กาไรจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์
(กาไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์ / อัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ สานักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนเพื่อค้า
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินกูย้ ืมอื่น
ประมาณการหนี้สิน-ผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2558

362,505,564

210,026,611

22,747,377
635,344
2,117,378
(135,337,043)
(1,211)
(1,852,924)
39,808,499
(29,759,321)
(176,054,959)
(722,013)
4,284,938

18,924,309
415,435
(157,791)
(6,558,441)
1,100
44,220,908
(34,269,707)
(177,240,809)
(735,410)
4,119,276

88,371,629

58,745,481

366,803,622
(778,971,765)
6,725,322
(29,820,039)

(334,531,514)
(2,028,020,885)
(3,177,090)
(1,513,724)

33,271,676
249,913,118
(419,228)
(62,702,854)
(126,828,519)

150,000,000
363,807,387
1,589,753,971
(895,569,761)
(54,056,480)
(1,154,562,615)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560
2559
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย (รวมต้นทุนทางการเงินอื่น)
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กยู้ ืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยรับอื่น
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิ จากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันปลำยงวด
ข้ อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
2558

211,040
(43,225,364)
8,174,497
178,967,401
496,431
(75,988,615)
(58,193,129)

(48,644,130)
11,523,803
181,645,613
747,231
(62,799,056)
(1,072,089,154)

(6,295,575)
105,756,797
(32,831)
136,766,631
(1,724,766)
1,215
(2,157,615)
21,283,544
592,331
254,189,731

10,316,763
529,065,192
(52,035,344)
6,718,972
(7,143,377)
20,808,238
3,631,353
511,361,797

(387,084,420)
(387,084,420)
(191,087,818)
437,956,441
246,868,623

(387,084,420)
(387,084,420)
(947,811,777)
1,463,362,886
515,551,109

518,574

825,578

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำ
ในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั Nomura Asia Investment (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้ง
ในประเทศสิ งคโปร์ เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมี Nomura Holdings, Inc. เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั บริ ษทั ฯ
ประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์และธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำ โดยกำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์ เป็ น
ตัวแทนซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำ เป็ นตัวแทนสนับสนุ นกำรขำยและรั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น กำรค้ำ
หลักทรั พย์ กำรยืมและให้ยืมหลักทรั พย์ กำรเป็ นที่ ปรึ กษำทำงกำรเงิ นและกำรลงทุ น และกำรจัดจำหน่ ำย
หลักทรัพย์
บริ ษทั ฯมีที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อำคำรกรุ งเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสำทรใต้ แขวง
ทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุ งเทพมหำนคร ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 บริ ษทั ฯมีสำนักงำนทั้งสิ้ น 18 แห่ งคือ
สำนักงำนใหญ่ สำนักงำนสำขำในกรุ งเทพมหำนครและต่ำงจังหวัดอีก 17 แห่ง

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ. 2547 และกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ นนี้ ได้ทำขึ้นเพื่อให้
เป็ นไปตำมข้อกำหนดของประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ สธ.
22/2559 เรื่ องแบบงบกำรเงินสำหรับบริ ษทั หลักทรัพย์ ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2559
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2560 จัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ องกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
โดยบริ ษทั ฯเลื อกนำเสนองบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ รวมและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น แบบสมบู รณ์
เช่นเดียวกับงบกำรเงินประจำปี
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัทฯใช้เ ป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง(ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่
มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรั บปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิ บตั ิ
ทำงกำรบัญ ชี ก ับ ผูใ้ ช้ม ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดัง กล่ ำ วมำถื อ ปฏิ บ ัติ น้ ี ไม่ มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯ

4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้ รำยได้
ก)

ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรเป็ นนำยหน้ำซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำถือเป็ นรำยได้ ณ วันที่ที่
เกิดรำยกำร

ข)

ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร
ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน

ค)

กำไร(ขำดทุน)จำกกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
กำไร(ขำดทุ น)จำกกำรซื้ อขำยหลักทรั พย์และสั ญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำถื อเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำ ย
ณ วันที่ที่เกิดรำยกำร

ง)

ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
ดอกเบี้ยถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง เงินปั นผลจำกเงิ นลงทุนถื อเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ใน
กำรรับเงินปันผล

จ)

ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ ยถื อเป็ นรำยได้ตำมระยะเวลำของเงิ นให้กู้ยืมโดยคำนวณจำกยอดเงิ นต้นที่ คงค้ำง เว้นแต่มี
ควำมไม่แน่นอนในกำรเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริ ษทั ฯจึงหยุดรับรู ้รำยได้ดอกเบี้ยดังกล่ำวตำม
เกณฑ์คงค้ำง
กรณี ดงั ต่อไปนี้ถือว่ำมีควำมไม่แน่นอนในกำรเรี ยกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
1)

ลูกหนี้ทวั่ ไปที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้

2)

ลูกหนี้ ผอ่ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินไม่เกินทุกสำมเดือน ซึ่ งค้ำงชำระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป

3)

ลูกหนี้อื่นที่มียอดค้ำงชำระดอกเบี้ยตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป
2

เงื่อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ตำมหนังสื อ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2544
4.2 กำรรับรู้ ค่ำใช้ จ่ำย
ก)

ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

ข)

ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรจ่ำยถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรทุกประเภทที่มีกำหนดจ่ำยคืนไม่
เกิน 3 เดือนหรื อน้อยกว่ำนับจำกวันได้มำ และรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นในตัว๋ เงินหรื อตัว๋ สัญญำใช้เงินที่ออก
โดยสถำบันกำรเงิ นประเภทเผื่อเรี ยกและประเภทที่มีวนั ถึ งกำหนดภำยใน 3 เดื อนหรื อน้อยกว่ำ และไม่มี
ข้อจำกัดในกำรเบิกใช้
4.4 กำรรับรู้ และตัดบัญชี สินทรัพย์ ของลูกค้ ำ
บริ ษทั ฯบันทึกสิ นทรัพย์ที่ลูกค้ำวำงไว้กบั บริ ษทั ฯเพื่อกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์บญ
ั ชี เงิ นสดและบัญชี เครดิ ต
บำลำนซ์ รวมถึ งเงิ นที่ลูกค้ำวำงเป็ นหลักประกันเพื่อกำรซื้ อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเป็ นสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินของบริ ษทั ฯเพื่ อกำรควบคุ มภำยใน และ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะตัดรำยกำร
ดังกล่ำวในส่ วนที่ไม่มีภำระค้ ำประกันออกทั้งด้ำนสิ นทรัพย์และหนี้ สิน โดยจะแสดงเฉพำะสิ นทรัพย์ที่เป็ น
ของบริ ษทั ฯเท่ำนั้น
4.5 กำรยืมและให้ ยมื หลักทรัพย์
บริ ษทั ฯประกอบธุ รกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริ ษทั ฯให้บริ กำรในฐำนะเป็ นตัวแทนหรื อเข้ำ
เป็ นคู่สัญญำกับผูย้ ืมและผูใ้ ห้ยืมหลักทรั พย์ซ่ ึ งเป็ นลูกค้ำของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯมีวตั ถุ ประสงค์หลักในกำร
ให้ยืมหลักทรัพย์กบั ลูกค้ำเพื่อให้ลูกค้ำทำกำรขำยชอร์ ตผ่ำนบัญชี เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์ระบบเครดิต
บำลำนซ์ที่มีอยูก่ บั บริ ษทั ฯเท่ำนั้น โดยประเภทของหลักทรัพย์สำหรับธุ รกรรม คือ กลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนี เซ็ท
100 ซึ่ งกำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและอยูใ่ นรำยชื่ อหลักทรัพย์ที่บริ ษทั ฯอนุ ญำตให้ลูกค้ำ
ซื้ อในบัญชีมำร์ จิ้นระบบเครดิตบำลำนซ์ (Marginable Securities)
บริ ษทั ฯบันทึกบัญชี รับรู ้ภำระที่ตอ้ งส่ งคืนหลักทรัพย์ที่ยมื มำซึ่ งได้นำไปให้ยมื ต่อเป็ นเจ้ำหนี้ หุ้นยืม และบันทึก
บัญชี หลักทรัพย์ซ่ ึ งนำไปให้ลูกค้ำยืมต่อเป็ นลูกหนี้ ยืมหลักทรัพย์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และ ณ วันสิ้ นงวด
บริ ษทั ฯจะปรับปรุ งบัญชี เจ้ำหนี้ หุ้นยืมและลูกหนี้ ยืมหลักทรัพย์โดยคำนวณจำกรำคำปิ ด ณ สิ้ นวันทำกำร
สุ ดท้ำยของงวดของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบันทึกกำรเปลี่ ยนแปลงมูลค่ำดังกล่ำวในส่ วน
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ของก ำไรหรื อ ขำดทุ น นอกจำกนี้ บริ ษ ัท ฯ บัน ทึ ก เงิ น สดที่ น ำไปวำงเป็ นหลัก ประกัน ในบัญ ชี ลู ก หนี้
ทรัพย์สินวำงประกันและเงินสดรับจำกคู่สัญญำบันทึกในบัญชีเจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
ค่ำธรรมเนียมกำรยืมและกำรให้ยมื หลักทรัพย์บนั ทึกตำมเกณฑ์คงค้ำงตำมระยะเวลำ
4.6 เงินลงทุน
ก)

เงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เพื่ อค้ำ แสดงตำมมู ล ค่ ำ ยุติธ รรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำ ยุติธ รรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ข)

เงิ นลงทุ นในหลักทรั พย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ ำ ยุติธรรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ ำยุติธ รรมของ
หลักทรั พย์ดงั กล่ำวจะรั บรู ้ เป็ นกำไร(ขำดทุน)จำกกำรวัดมูลค่ำเงิ นลงทุ นในส่ วนของกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อได้จำหน่ ำย
หลักทรัพย์น้ นั ออกไป

ค)

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย บริ ษทั ฯ ตัดบัญชี
ส่ วนเกิน/ส่ วนต่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งจำนวนที่ตดั จำหน่ำยนี้ จะแสดงเป็ น
รำยกำรปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง)

เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปแสดงตำมรำคำทุน
สุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

จ)

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำ
กำรสุ ดท้ำยของงวดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ถือพื้นฐำนจำก
กำรคำนวณอัตรำผลตอบแทนหรื อรำคำจำกสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยแล้วแต่กรณี มูลค่ำยุติธรรมของ
หน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน

ฉ)

บริ ษทั ฯจะบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน (ถ้ำมี) ไว้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อมี
สิ่ งบ่งชี้ถึงกำรด้อยค่ำ

ช)

บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักในกำรค ำนวณต้นทุ นของเงิ นลงทุ น และเมื่ อมี กำรจำหน่ ำ ยเงิ น
ลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุนจะบันทึกในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน

ซ)

ในกรณี ที่มีกำรโอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุน บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่ำเงิ นลงทุ นดังกล่ำวใหม่ โดยใช้
มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ ยนประเภทเงิ นลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี และมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนหรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
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4.7 ลูกหนี/้ เจ้ ำหนีส้ ำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์
ลูกหนี้ /เจ้ำหนี้ สำนักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์ หมำยถึง ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ /เจ้ำหนี้ สำนักหักบัญชี ที่เกิด
จำกกำรชำระรำคำซื้ อขำยหลักทรั พย์และสัญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำผ่ำนสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ รวมถึ งเงิ นที่ ได้
นำไปวำงเป็ นประกันกับสำนักหักบัญชี ในกำรทำธุ รกรรมอนุ พนั ธ์ และยอดดุ ลสุ ทธิ ลูกหนี้ /เจ้ำหนี้ บริ ษทั
หลักทรั พย์ต่ำงประเทศที่ เกิ ดจำกกำรชำระรำคำซื้ อขำยหลักทรั พย์ในต่ำงประเทศผ่ำนบริ ษทั หลัก ทรั พ ย์
ต่ำงประเทศ
4.8 ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ และกำรตั้งค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ หมำยถึง ยอดดุลสุ ทธิ ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้
ธุ รกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำหลังหักค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ และบวกดอกเบี้ยค้ำงรับ
ทั้งนี้ ลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์ให้รวมถึ งลู ก หนี้ ที่ซ้ื อขำยหลักทรั พย์ด้วยเงิ นสด ลู กหนี้ เงิ นให้กู้ยืมเพื่ อซื้ อ
หลักทรัพย์โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซ้ื อนั้นมำวำงเป็ นประกัน ลูกหนี้ ธุรกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และ
ลูกหนี้ ทรัพย์สินวำงประกัน อันได้แก่ เงินที่นำไปวำงเป็ นประกันกับเจ้ำหนี้ หุ้นยืมหรื อสำนักหักบัญชี และ
รวมถึงลูกหนี้ อื่น เช่น ลูกหนี้ ซ้ื อหลักทรัพย์ดว้ ยเงิ นสดที่ไม่สำมำรถชำระเงิ นได้ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงดำเนินคดี ประนอมหนี้หรื อผ่อนชำระ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญโดยกำรประเมินฐำนะของลูกหนี้ แต่ละรำยโดยพิจำรณำควำมเสี่ ยงในกำร
เรี ยกชำระและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ ำประกัน และตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเมื่อหนี้ น้ นั มีหลักประกัน
ไม่เพียงพอและ/หรื อมี โอกำสที่ได้รับชำระคื นไม่ครบ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯถื อพื้นฐำนกำรจัดชั้นหนี้ และกำรตั้ง
สำรองตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

มูลหนี้จดั ชั้นสู ญ หมำยถึง
(1) มูลหนี้ ของลูกหนี้ ที่ได้ติดตำมทวงถำมจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับกำรชำระหนี้ และบริ ษทั ฯได้
ดำเนินกำรจำหน่ำยหนี้สูญจำกบัญชีลูกหนี้ตำมกฎหมำยภำษีอำกรแล้ว
(2) มูลหนี้ส่วนที่บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำปลดหนี้ให้

ข)

มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย หมำยถึง มูลหนี้เฉพำะส่ วนที่สูงเกินกว่ำหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้ำลักษณะดังนี้
(1) ลูกหนี้ทวั่ ไป และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ำกว่ำมูลหนี้
(2) ลูกหนี้ ผอ่ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินไม่เกินทุกสำมเดือน ซึ่ งค้ำงชำระเงินต้นหรื อดอกเบี้ย
ตั้งแต่สำมเดือนขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผอ่ นชำระรำยที่มีงวดกำรชำระเงินเกินกว่ำทุกสำมเดือน เว้นแต่มีหลักฐำนที่ชดั เจนและมี
ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะได้รับชำระหนี้ท้ งั หมด
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ค)

มู ล หนี้ จดั ชั้นต่ ำ กว่ำ มำตรฐำน หมำยถึ ง มู ล หนี้ ส่ วนที่ ไ ม่ สู ง เกิ นกว่ำ หลักประกันของลู กหนี้ ที่ เข้ำ
ลักษณะตำม ข)

โดยบริ ษทั ฯตัดจำหน่ ำยลูกหนี้ จดั ชั้นสู ญออกจำกบัญชี ทนั ทีที่พบรำยกำร และตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญใน
อัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้ อยละหนึ่ งร้ อยของมูลหนี้ จดั ชั้นสงสัยทั้งจำนวน ซึ่ งเงื่ อนไขดังกล่ำวข้ำงต้นเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมหนังสื อที่ กธ.
33/2543 ลงวันที่ 25 สิ งหำคม 2543 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมตำมหนังสื อที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2544
4.9 อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
อำคำรและอุ ปกรณ์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุ นหักค่ำ เสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรั พ ย์
(ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังนี้
อำคำรชุด
ส่ วนปรับปรุ งสิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ
เครื่ องใช้สำนักงำน
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
ยำนพำหนะ

20
12
3, 5, 6
5, 6
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงำนระหว่ำงติดตั้ง
ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
บริ ษทั ฯตัดรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำย กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ (ผลต่ำง
ระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ) จะรับรู ้ใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.10 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนและค่ ำตัดจำหน่ ำย
บริ ษ ทั ฯบันทึ ก ต้นทุ นเริ่ ม แรกของสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนตำมรำคำทุ น ภำยหลัง กำรรั บ รู ้ รำยกำรเริ่ ม แรก
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของ
สิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษ ทั ฯตัดจำหน่ ำ ยสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ มี อำยุก ำรให้ป ระโยชน์ จำกัดอย่ำ งมี ระบบตลอดอำยุก ำรให้
ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ สิ นทรัพย์น้ นั
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อำจเกิดกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 5 ปี
4.11 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐโดยคำนวณ
จำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฏหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำภำษี
ที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯรั บรู ้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษี ทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั
ภำษีน้ นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะปรับลดมูลค่ำตำมบัญชี ดงั กล่ำวหำกมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำบริ ษทั ฯจะไม่มีกำไรทำงภำษี
เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของหำกภำษีที่เกิ ดขึ้นเกี่ ยวข้องกับ
รำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของ
4.12 สิ นทรัพย์รอกำรขำย
สิ นทรัพย์รอกำรขำยแสดงตำมรำคำทุนหรื อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนซึ่ งถือตำมรำคำประเมินล่ำสุ ดหักด้วย
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
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4.13 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุ ก วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษ ทั ฯจะท ำกำรประเมิ นกำรด้อยค่ ำ ของสิ น ทรั พ ย์หำกมี ข ้อบ่ ง ชี้ ว่ำ
สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ ำ วอำจด้อ ยค่ ำ บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ ข ำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ ำ เมื่ อ มู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ จะได้รั บ คื น ของ
สิ นทรั พย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคื นหมำยถึ งมูลค่ ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ ในกำร
ประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมำณกำรกระแสเงิ นสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับ
จำกสิ นทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำม
เสี่ ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่
กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย บริ ษทั ฯใช้แบบจำลองกำรประเมิ น
มูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่ งเหมำะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำย
สิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ ำย โดยกำรจำหน่ ำยนั้น ผูซ้ ้ื อกับผูข้ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำร
แลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
หำกในกำรประเมิ นกำรด้อยค่ำของสิ นทรั พย์ มี ขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่ำ ผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ ำ ของ
สิ นทรั พ ย์ที่ รับ รู ้ ใ นงวดก่ อ นได้ห มดไปหรื อลดลง บริ ษ ทั ฯจะประมำณมู ล ค่ ำ ที่ ค ำดว่ำ จะได้รั บ คื น ของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่ รับรู ้ ในงวดก่ อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ ยนแปลง
ประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้งล่ำสุ ด
โดยมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรั พย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี ที่ควรจะเป็ นหำกกิ จกำรไม่เคยรับรู ้ ผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรั พย์ในงวดก่ อนๆ
บริ ษทั ฯจะบันทึ กกลับรำยกำรผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรั พย์โดยรั บรู ้ ไปยังส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนทันที
4.14 เจ้ ำหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ
เจ้ำ หนี้ ธุ รกิ จหลัก ทรั พ ย์และสัญญำซื้ อขำยล่ วงหน้ำ หมำยถึ ง ภำระของบริ ษ ทั ฯจำกกำรประกอบธุ รกิ จ
หลัก ทรั พ ย์แ ละธุ ร กิ จ สั ญ ญำซื้ อ ขำยล่ ว งหน้ำ ที่ มี ต่ อ บุ ค คลภำยนอก เช่ น ยอดดุ ล สุ ท ธิ เ จ้ำ หนี้ ลู ก ค้ำ ซื้ อ
หลักทรัพย์ดว้ ยเงิ นสด ภำระที่ตอ้ งส่ งมอบหลักทรัพย์เนื่ องจำกกำรขำยชอร์ ตหรื อกำรยืมหลักทรัพย์ และ
ภำระที่ตอ้ งส่ งคืนทรัพย์สินที่บริ ษทั ฯถือไว้เพื่อเป็ นกำรประกันกำรให้ยมื หลักทรัพย์
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4.15 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึ ง บุคคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุ มบริ ษทั ฯหรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯ ที่มี
อำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำน
4.16 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสิ นทรัพย์โดยที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ยงั คงอยู่
กับผูใ้ ห้เช่ำ จะจัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน เงินที่ตอ้ งจ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำน (สุ ทธิ จำกสิ่ งตอบแทน
จูงใจที่ได้รับจำกผูใ้ ห้เช่ำ) จะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนโดยใช้วธิ ี เส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
นั้น
4.17 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงินเป็ นสกุลเงินบำทซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
รำยกำรที่ เป็ นเงิ นตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำ เป็ นเงิ นบำทโดยใช้อ ัตรำแลกเปลี่ ย น ณ วันที่ ที่ เกิ ดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศ ได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.18 ผลประโยชน์ พนักงำน
ก)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงิ นเดื อน ค่ำจ้ำง โบนัส เงิ นสมทบกองทุนประกันสังคม และวันลำพักร้อนเป็ นค่ำใช้จ่ำย
เมื่อเกิดรำยกำร

ข)

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ย งชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงิ นที่ พนัก งำนจ่ ำ ย
สะสมและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชี พได้แยกออก
จำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที่บ ริ ษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่
เกิดรำยกำร
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ค)

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริ ษทั ฯมี ภำระสำหรั บ เงิ นชดเชยที่ ต้องจ่ำยให้แก่ พ นักงำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
ซึ่ งบริ ษทั ฯถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่
ละหน่ วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมิน
ภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลก ำไรหรื อขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกัน ภัย ส ำหรั บ โครงกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

4.19 ตรำสำรอนุพนั ธ์ - สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่วงหน้ ำ
ลูกหนี้ และเจ้ำหนี้ ตำมสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กำไรขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำเงิ นตรำต่ำงประเทศจะถูกบันทึกในส่ วนของกำไร
หรื อขำดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจำกกำรทำสัญญำจะถูกตัดจำหน่ำยด้วยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของ
สัญญำ
4.20 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึ ก ประมำณกำรหนี้ สิ นไว้ในบัญชี เมื่ อภำระผูกพันซึ่ ง เป็ นผลมำจำกเหตุ ก ำรณ์ ใ นอดี ตได้
เกิ ดขึ้ นแล้วและมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะเสี ยทรั พยำกรเชิ ง เศรษฐกิ จไปเพื่ อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.21 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่ คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรั พย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ เกี่ ย วข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ ด้วยมู ล ค่ ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ น
ออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ล อื่ นที่ ส ำมำรถสังเกตได้ ข องสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ ว่ำ จะเป็ นข้อมู ล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของ
มูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
แบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี ทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรดังกล่ำวนี้อำจส่ งผลกระทบ
ต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ ง
อำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ มีดงั นี้

5.1 ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ
ค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหนี้
จำกควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่ อำจเกิ ดขึ้ นฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้หลักเกณฑ์กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของ กลต.
ประกอบกับดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ น้ นั มีปัญหำในกำรจ่ำยชำระคืน
โดยใช้กำรวิเครำะห์สถำนะของลูกหนี้ แต่ละรำย ควำมน่ำจะเป็ นของกำรผิดนัดและมูลค่ำของหลักทรัพย์ที่ใช้
ค้ ำประกัน
5.2 ค่ ำเผือ่ กำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำว่ำเงิ นลงทุนดังกล่ำวมีขอ้ บ่งชี้ ของกำร
ด้อยค่ำเกิดขึ้น ซึ่ งกำรที่จะระบุวำ่ เงินลงทุนมีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำหรื อไม่น้ นั จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนโดยกำรวิเครำะห์สถำนะของเงินลงทุนแต่ละรำยกำร
5.3 สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้ สินทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี เมื่ อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำบริ ษทั ฯจะมี
ก ำไรทำงภำษี ใ นอนำคตเพี ย งพอที่ จ ะใช้ป ระโยชน์ จ ำกสิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เ งิ น ได้น้ ัน ในกำรนี้ ฝ่ ำยบริ ห ำร
จำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯควรรับรู ้ จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด
โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
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5.4 กำรรับรู้ และกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น
ในกำรพิจำรณำกำรรับรู ้หรื อกำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำ
ว่ำบริ ษทั ฯได้โอนหรื อรั บโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรั พย์และหนี้ สินดังกล่ ำวแล้วหรื อไม่
โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ้ได้ในสภำวะปั จจุบนั
5.5 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่ไม่มีกำรซื้ อขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้
ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ดัง กล่ ำ ว โดยใช้เทคนิ ค และแบบจำลองกำรประเมิ นมู ล ค่ ำ ซึ่ ง ตัวแปรที่ ใ ช้ใ นแบบจำลองได้มำจำกกำร
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลำด โดยคำนึ งถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์
และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่เกี่ยวข้อง
กับ ตัวแปรที่ ใ ช้ใ นกำรค ำนวณ อำจมี ผ ลกระทบต่ อมู ล ค่ ำ ยุติธ รรม และกำรเปิ ดเผยล ำดับ ชั้นของมู ล ค่ ำ
ยุติธรรม
5.6 อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำ เสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องท ำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึก
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำร
นี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ อง
กับสิ นทรัพย์น้ นั
5.7 ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลัง ออกจำกงำนของพนัก งำนประมำณขึ้ น ตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดื อนใน
อนำคต อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำนและอัตรำกำรมรณะ เป็ นต้น
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6.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกกระแสรำยวันและออมทรัพย์
ตัว๋ สัญญำใช้เงินประเภทเผื่อเรี ยก
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
หัก: เงินฝำกในนำมบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

7.

30 มิถุนำยน 2560
77,075
1,137,082,016
269,000,000
1,406,159,091
(1,159,290,468)
246,868,623

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559
75,000
905,966,518
363,000,000
1,269,041,518
(831,085,077)
437,956,441

30 มิถุนำยน 2560

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559

56,496,873
99,378,958
10,051,400
165,927,231
(62,380,945)
103,546,286

460,332,699
62,912,397
2,480,662
525,725,758
(57,228,774)
468,496,984

ลูกหนีส้ ำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์

ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
ตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
รวมลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
หัก: ลูกหนี้สำนักหักบัญชีในนำมบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
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8.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบี้ยค้ำงรับ
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - สุทธิ

30 มิถุนำยน 2560

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559

1,840,548,276
6,590,051,396
600,041,953
531,848,225
6,947,168
9,569,437,018
27,635,275
(6,970,741)
9,590,101,552

1,240,159,799
6,950,679,593
306,918,817
286,731,826
6,311,825
8,790,801,860
30,547,717
(6,335,398)
8,815,014,179

805,559
805,559
9,590,907,111

468,953
468,953
8,815,483,132

8.1 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 บริ ษทั ฯมีลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ที่ระงับกำรรับรู ้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงเป็ นจำนวน
เงินประมำณ 7 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2559: 6 ล้ำนบำท)
8.2 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯได้จำแนกลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และดอกเบี้ ย
ค้ำงรับตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เรื่ อง กำรจัดทำ
บัญชี เกี่ยวกับลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภำพของบริ ษทั หลักทรัพย์ ซึ่ งลูกหนี้ จดั ชั้นสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

มูลหนี้
9,590,907
6,971
9,597,878

30 มิถุนำยน 2560
ค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ต้งั ไว้
(6,971)
(6,971)

มูลหนี้สุทธิหลังหัก
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
9,590,907
9,590,907
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(หน่วย: พันบำท)

มูลหนี้จดั ชั้นปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

มูลหนี้
8,815,483
6,335
8,821,818

31 ธันวำคม 2559
ค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ต้งั ไว้
(6,335)
(6,335)

มูลหนี้สุทธิหลังหัก
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
8,815,483
8,815,483

8.3 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ลูกหนี้ ทรัพย์สินวำงประกันจำนวนประมำณ 600 ล้ำนบำท เป็ นเงินสดที่บริ ษทั ฯ
วำงเป็ นประกันกำรยืมหลักทรัพย์เพื่อธุ รกรรมกำรยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และมูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์
ที่ยมื มำมีจำนวนประมำณ 532 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2559: 307 ล้ำนบำท และ 287 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
8.4 ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
สำหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2560
6,335
636
6,971

ยอดต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงงวด
ยอดปลำยงวด

9.

(หน่วย: พันบำท)
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559
6,335
6,335

เงินลงทุน

9.1 จำแนกตำมประเภทของกำรลงทุน
30 มิถุนำยน 2560
รำคำทุน/รำคำทุน
มูลค่ำ
ตัดจำหน่ำย
ยุติธรรม
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ า
ตรำสำรทุนจดทะเบียน
รวม
บวก(หัก): ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
หลักทรัพย์เพื่อค้ำ - สุทธิ

61,673,928
61,673,927
(1,904,128)
59,769,800

59,769,800
59,769,800

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559
รำคำทุน/รำคำทุน
มูลค่ำ
ตัดจำหน่ำย
ยุติธรรม
68,399,250
68,399,250
213,250
68,612,500

68,612,500
68,612,500
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30 มิถุนำยน 2560
รำคำทุน/รำคำทุน
มูลค่ำ
ตัดจำหน่ำย
ยุติธรรม
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
ตรำสำรทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน
รวม
หัก: ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำ
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
หลักทรัพย์เผื่อขำย - สุทธิ
ตราสารหนี้ทจี่ ะถือจนครบกาหนด
เงินฝำกประจำที่มีอำยุเกินกว่ำ 3 เดือน
นับจำกวันได้มำ
เงินฝำกที่ติดภำระผูกพัน
ตัว๋ เงินคลัง
รวม
หัก: เงินลงทุนในนำมบริ ษทั ฯเพือ่ ลูกค้ำ
ตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด - สุทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำร
ของตลำด
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุ ทธิ

30,210
1,681,716
1,711,926
(41,037)
(30,210)
1,640,679

1,640,679
1,640,679

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559
รำคำทุน/รำคำทุน
มูลค่ำ
ตัดจำหน่ำย
ยุติธรรม
30,210
101,072,525
101,102,735
(1,864,772)
(30,210)
99,207,753

1,622,060
2,692,995,496
2,694,617,556
(2,681,256,370)
13,361,186

100,000,000
1,600,000
2,714,668,006
2,816,268,006
(2,802,734,744)
13,533,262

14,165,250
(9,193,382)
4,971,868

15,665,250
(9,193,382)
6,471,868

79,743,533

187,825,383

99,207,753
99,207,753
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9.2 เงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ ยกตำมอำยุคงเหลือ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
จำแนกตำมอำยุคงเหลือของสัญญำได้ดงั นี้
(หน่วย: บำท)

ภำยใน 1 ปี
ตรำสำรหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
เงินฝำกที่ติดภำระผูกพัน
ตัว๋ เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนำมบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
ทีจ่ ะถือจนครบกำหนด

30 มิถุนำยน 2560
ครบกำหนด
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

รวม

1,622,060
2,692,995,496
(2,681,256,370)

-

-

1,622,060
2,692,995,496
(2,681,256,370)

13,361,186

-

-

13,361,186
(หน่วย: บำท)

ภำยใน 1 ปี
ตรำสำรหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
เงินฝำกประจำที่มีอำยุเกินกว่ำ 3 เดือน
นับจำกวันได้มำ
เงินฝำกที่ติดภำระผูกพัน
ตัว๋ เงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนำมบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้ำ
รวมเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
ทีจ่ ะถือจนครบกำหนด

31 ธันวำคม 2559
ครบกำหนด
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

รวม

100,000,000
1,600,000
2,714,668,006
(2,802,734,744)

-

-

100,000,000
1,600,000
2,714,668,006
(2,802,734,744)

13,533,262

-

-

13,533,262
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9.3 องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของเจ้ ำของ - ส่ วนเกินทุน (ต่ำกว่ ำทุน) จำกกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ ำเงินลงทุน
สำหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2560
(1,491,817)

ยอดยกมำต้นงวด
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงงวดจำก
กำรตีรำคำ
กำรขำย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลำยงวด

1,894,147
(70,412)
(364,747)
(32,829)

(หน่วย: บำท)
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559
1,134,327
(3,124,889)
(157,791)
656,536
(1,491,817)

10. อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: บำท)

อำคำรชุด
ราคาทุน
1 มกรำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
30 มิถุนำยน 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวด
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่จำหน่ำย/
ตัดจำหน่ำย
30 มิถุนำยน 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
งำนระหว่ำง
สำนักงำน
และติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ติดตั้ง

รวม

22,704,701
22,704,701

276,718,908
2,012,549
(14,500)
278,716,957

165,247,487
5,276
(6,355)
165,246,408

23,911,946
23,911,946

-

488,583,042
2,017,825
(20,855)
490,580,012

18,441,571
-

211,621,585
13,266,771

125,058,410
5,644,517

2,985,663
1,439,266

-

358,107,229
20,350,554

18,441,571

(14,499)
224,873,857

(6,352)
130,696,575

4,424,929

-

(20,851)
378,436,932

53,843,100

34,549,833

19,487,017

-

112,143,080

4,263,130
30 มิถุนำยน 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2559

16,417,540

2560

20,350,554
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(หน่วย: บำท)
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
เครื่ องใช้
เครื่ องตกแต่ง
งำนระหว่ำง
สำนักงำน
และติดตั้ง
ยำนพำหนะ
ติดตั้ง

อำคำรชุด
ราคาทุน
1 มกรำคม 2559
ซื้อเพิ่ม
ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ/โอนออก
31 ธันวำคม 2559
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกรำคม 2559
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่ วนที่ตดั จำหน่ำย
31 ธันวำคม 2559
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวำคม 2559

รวม

22,704,701
22,704,701

244,038,739
44,603,337
(14,380,182)
2,457,014
276,718,908

142,462,531
3,752,334
(3,965,374)
22,997,996
165,247,487

48,285,980
(24,374,034)
23,911,946

735,851
24,719,159
(25,455,010)
-

458,227,802
73,074,830
(42,719,590)
488,583,042

18,441,571
18,441,571

203,381,269
22,595,314
(14,354,998)
211,621,585

119,719,796
8,854,631
(3,516,017)
125,058,410

24,457,299
2,902,388
(24,374,024)
2,985,663

-

365,999,935
34,352,333
(42,245,039)
358,107,229

4,263,130

65,097,323

40,189,077

20,926,283

-

130,475,813

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 บริ ษทั ฯมีอำคำรและอุปกรณ์ ซ่ ึ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ โดย
รำคำทุนก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 305 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม
2559 : 304 ล้ำนบำท)
11. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ระหว่ำงติดตั้ง
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม

อำยุกำรตัด
จำหน่ำยคงเหลือ
0 – 4.75 ปี

(หน่วย: บำท)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560
ยอดยกมำ
เพิ่มขึ้น/
จำหน่ำย/
ยอดคงเหลือ
ต้นงวด
โอนเข้ำ
ตัดจำหน่ำย โอนออก
ปลำยงวด
22,582,992
275,265
22,858,257
2,557,097
1,958,285
(75,935)
4,439,447
25,140,089
2,233,550
(75,935) 27,297,704
(12,441,979)
- (1,927,633)
- (14,369,612)
12,698,110
2,233,550 (1,927,633)
(75,935) 12,928,092

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2559

2,048,441

2560

1,927,633
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(หน่วย: บำท)

ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ระหว่ำงติดตั้ง
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

อำยุกำรตัด
จำหน่ำยคงเหลือ
0 - 4.85 ปี

ยอดยกมำ
ต้นปี
19,746,712
2,644,933
22,391,645
(8,307,284)
14,084,361

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
เพิ่มขึ้น/
จำหน่ำย/ ยอดคงเหลือ
โอนเข้ำ
ตัดจำหน่ำย โอนออก
ปลำยปี
2,836,280
22,582,992
1,240,818
(1,328,654)
2,557,097
4,077,098
- (1,328,654) 25,140,089
(4,134,695)
- (12,441,979)
4,077,098 (4,134,695) (1,328,654) 12,698,110

12. สิ นทรัพย์ /หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี/ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิ นได้สำหรั บงวดสำมเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 2559 สรุ ปได้
ดังนี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลระหว่ำงกำล
46,891,176
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลของงวดก่อน
20,401
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
(3,444,491)
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 43,467,086

(หน่วย: บำท)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559

25,234,127
(23,585)

58,570,860
20,401

27,291,933
(23,585)

(5,920,751)
19,289,791

11,130,812
69,722,073

14,114,091
41,382,439

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับงวดสำมเดื อน
และหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไร (ขำดทุน)
จำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุนจำก
กำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย

(หน่วย: บำท)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559

(320,938)

474,335

(364,747)

393,839

(320,938)

2,553,348
3,027,683

(364,747)

2,553,348
2,947,187

20

รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงิ นระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชี กบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 2559 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้คูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของงวดก่อน
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
รำยได้ที่ได้รับยกเว้น
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้น
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จ

(หน่วย: บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
วันที่ 30 มิถุนำยน
30 มิถุนำยน
2560
2559
2560
2559
216,889,277 100,393,688 362,505,564 210,026,611
ร้อยละ 20
43,377,855

ร้อยละ 20
20,078,738

ร้อยละ 20
72,501,113

ร้อยละ 20
42,005,322

20,401

(23,585)

20,401

(23,585)

169,774
(118,466)
17,522
68,830

142,609
(898,455)
(9,516)
(765,362)

341,979
(118,466)
(3,022,954)
(2,799,441)

317,814
(898,455)
(18,657)
(599,298)

43,467,086

19,289,791

69,722,073

41,382,439

ส่ วนประกอบของสิ นทรั พย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้
30 มิถุนำยน 2560
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์รอกำรขำย
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/สำรองลูกหนี้อื่น
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนหลังออกจำกงำน
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนค้ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
อื่น ๆ
รวมหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559

1,844,719
5,570,240
1,409,028
19,186,770
19,815,890
9,392,115
57,218,762

1,844,719
5,570,240
1,321,959
18,413,628
33,939,907
7,815,370
68,905,823

(66,128)
(66,128)
57,152,634

(257,630)
(257,630)
68,648,193
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13. สิ นทรัพย์อนื่
30 มิถุนำยน 2560
62,906,295
64,409,215
30,176,333
17,775,670

เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำน
เงินสมทบเข้ำกองทุนทดแทนควำมเสี ยหำยในระบบกำรชำระรำคำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำ
สิ นทรัพย์รอกำรขำย
(สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจำนวนประมำณ 28 ล้ำนบำท)
รำยได้ดอกเบี้ยค้ำงรับ
เงินประกันกำรประกอบธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำรค้ำงรับ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559
70,277,129
60,533,229
21,097,990
17,823,086

15,000,000
1,360,212
5,000,000
35,180,492
5,080,786
236,889,003

15,000,000
1,431,814
5,000,000
11,004,215
5,452,294
207,619,757

14. เงินกู้ยมื จำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินเป็ นเงินกูย้ ืมในประเทศ โดย
สำมำรถจำแนกได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื สกุลเงินบำท
รวมเงินกู้ยมื จำกสถำบันกำรเงิน

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
1.675-1.700
2.41-3.08

30 มิถุนำยน 2560
ระยะเวลำคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกำหนดชำระ
เมื่อทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
550,000
500,000
550,000

700,000
1,200,000

300,000
300,000

รวม
1,050,000
1,000,000
2,050,000

(หน่วย: พันบำท)

ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินกูย้ มื
เงินกูย้ มื สกุลเงินบำท
รวมเงินกู้ยมื จำกสถำบันกำรเงิน

อัตรำดอกเบี้ย
ต่อปี
(ร้อยละ)
1.675 - 1.676
2.41 - 3.08

31 ธันวำคม 2559
ระยะเวลำคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกำหนดชำระ
เมื่อทวงถำม น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
750,000
-

700,000
1,450,000

600,000
600,000

รวม
750,000
1,300,000
2,050,000
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ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 เงินกูย้ ืมดังกล่ำวข้ำงต้นจำนวน 1,000 ล้ำนบำท (31 ธันวำคม 2559 : 1,300 ล้ำน
บำท) เป็ นเงินกูย้ ืมจำกทั้งธนำคำรในประเทศและธนำคำรต่ำงประเทศสำขำกรุ งเทพมหำนคร โดยมีกำหนด
ชำระคืนเงินต้น 2 - 3 ปี นับจำกวันที่ทำสัญญำ คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละคงที่ต่อปี และมีกำหนดจ่ำยดอกเบี้ย
ตำมที่ตกลงในสัญญำ ภำยใต้สัญญำเงินกูย้ ืมดังกล่ำวได้กำหนดเงื่ อนไขให้บริ ษทั ฯต้องจ่ำยค่ำธรรมเนี ยมที่
อำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรยกเลิ ก สั ญ ญำหรื อ จำกกำรจ่ ำ ยช ำระคื น เงิ น กู้ยื ม ก่ อ นครบก ำหนดซึ่ งค ำนวณตำม
หลักเกณฑ์ที่ระบุในสัญญำ
15. เจ้ ำหนีส้ ำนักหักบัญชี และบริษัทหลักทรัพย์
30 มิถุนำยน 2560
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชี
ตรำสำรทุนและตรำสำรหนี้
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้บริ ษทั หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์

103,410,863
678,608
19,449
104,108,920

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559
70,323,678
513,566
70,837,244

16. เจ้ ำหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ

เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน
เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ - สุทธิ

30 มิถุนำยน 2560

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559

1,410,699,718
598,211,449
531,848,225
2,540,759,392
3,028,149
2,543,787,541

1,723,064,392
279,565,098
286,731,826
2,289,361,316
3,217,670
2,292,578,986

162,080
162,080
2,543,949,621

1,647,037
1,647,037
2,294,226,023
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17. ประมำณกำรหนีส้ ิ น - ผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนแสดงได้
ดังนี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นงวด
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ นประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงงวด
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยงวด

สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2560
92,068,141

(หน่วย: บำท)
สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559
72,059,699

3,274,064
1,010,874

5,989,128
2,368,926

(419,228)
95,933,851

(5,302,768)
19,620,895
(1,551,389)
(1,116,350)
92,068,141

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน

ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่ ำใช้ จ่ำยทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกำไรหรือขำดทุน

2560
3,274,064
1,010,874
4,284,938

(หน่วย: บำท)
2559
2,741,286
1,377,990
4,119,276

บริ ษทั ฯคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำเป็ นจำนวนประมำณ 0.2
ล้ำนบำท
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯประมำณ 17 ปี
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี้
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรลำออกถัวเฉลี่ย

30 มิถุนำยน 2560
ร้อยละ 2.10 - 2.16 ต่อปี
ร้อยละ5 - 7 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 25 ต่อปี
ขึ้นอยูก่ บั อำยุงำนของพนักงำน

31 ธันวำคม 2559
ร้อยละ 2.10 - 2.16 ต่อปี
ร้อยละ5 - 7 ต่อปี
ร้อยละ 3 - 25 ต่อปี
ขึ้นอยูก่ บั อำยุงำนของพนักงำน

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

อัตรำกำรลำออกถัวเฉลี่ย

30 มิถุนำยน 2560
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(4.6)
5.0
5.0
(4.7)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม 2559
เพิ่มขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
(4.6)
5.0
4.6
(4.3)

30 มิถุนำยน 2560
เพิม่ ขึ้น 10%
ลดลง 10%
(3.7)
4.0

(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม 2559
เพิม่ ขึ้น 10%
ลดลง 10%
(3.3)
3.6

18. หนีส้ ิ นอื่น

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

30 มิถุนำยน 2560
100,541,865
9,608,529
58,694,212
32,756,367
201,600,973

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559
171,777,398
12,845,874
49,629,035
32,995,805
267,248,112
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19. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
ก ำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุ นสำรองไม่น้อยกว่ำ ร้ อยละ 5 ของก ำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำม
กฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯจัดสรรกำไรสุ ทธิ ป ระจำปี จำนวน 20.7 ล้ำนบำท เป็ นทุนสำรองตำม
กฎหมำย
20. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ฯในกำรบริ หำรจัดกำรทุนของบริ ษทั ฯคื อ กำรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถในกำร
ดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ อง และกำรดำรงเงินกองทุนสภำพคล่องสุ ทธิ ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
21. รำยได้ ค่ำนำยหน้ ำ

ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย์
ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซื้อขำยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
รวมรำยได้ค่ำนำยหน้ำ

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559
170,095,618 173,007,640
8,200,508
15,132,396
178,296,126 188,140,036

(หน่วย: บำท)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559
404,680,307 371,245,483
19,098,584
31,738,412
423,778,891 402,983,895

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559
8,847,275
7,171,500
2,800,000
1,820,000

(หน่วย: บำท)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559
15,127,025
14,817,300
8,510,000
2,720,000

59,219,395
4,941,454
6,927,659
1,030,871
83,766,654

137,192,874
10,264,655
14,413,223
1,282,016
186,789,793

22. รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร

กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน
นอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
กำรให้บริ กำรสนับสนุนธุรกิจ
อื่น ๆ
รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริ กำร

27,574,184
5,109,611
27,394,052
1,078,115
70,147,462

35,666,870
11,731,440
44,001,526
1,619,266
110,556,402
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23. กำไรและผลตอบแทนจำกเครื่องมือทำงกำรเงิน

กำไรจำกเงินลงทุน
กำไร(ขำดทุน)จำกตรำสำรอนุพนั ธ์
รำยได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
รวมกำไรและผลตอบแทนจำกเครื่ องมือทำงกำรเงิน

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559
138,852,874
10,084,664
5,064,605
(900)
15,433,202
17,532,368
159,350,681
27,616,132

(หน่วย: บำท)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559
136,435,244
28,967,345
16,535,817
(1,100)
29,759,321
34,269,707
182,730,382
63,235,952

24. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พตำมพระรำชบัญญัติกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พ
พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำน
เมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั
ในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 บริ ษทั ฯได้จ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนเป็ นจำนวนเงิ น
13.6 ล้ำนบำท (2559: 13.0 ล้ำนบำท)
นอกจำกกำรจ่ ำยเงิ นสมทบเข้ำ เงิ นกองทุ นตำมปกติ แล้ว บริ ษทั ฯยังได้ต้ งั ส ำรองเพื่ อจ่ำยสมทบเพิ่ ม เติ ม
สำหรับพนักงำนที่ทำงำนกับบริ ษทั ฯครบ 5 ปี และ 10 ปี อีกจำนวนหนึ่ง เงินสำรองเพื่อจ่ำยสมทบเพิ่มเติมนี้
มิได้จดั ตั้งเป็ นเงินกองทุน และจะสมทบให้กบั พนักงำนที่เข้ำทำงำนกับบริ ษทั ฯก่อนวันที่ 15 กรกฎำคม 2529
เท่ำนั้น หนี้สินดังกล่ำวได้รวมเป็ นส่ วนหนึ่งของรำยกำรหนี้สินอื่นแล้ว
25. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับงวด (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวน
หุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำ หนักที่ ออกจำหน่ ำยอยู่ใ นระหว่ำงงวด
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26. เงินปันผล
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ฯได้ประกำศจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560

เงินปันผลจ่ำยจำกผลกำรดำเนินงำน
ประจำปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2558

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี ครั้งที่ 1/2559
เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2559

จำนวนเงินปันผล
ที่ประกำศจ่ำย
(ล้ำนบำท)
387

387

เงินปันผลที่
ประกำศจ่ำยต่อหุน้
(บำท)
0.18
(จำกจำนวนหุน้ สำมัญ
2,150,469,000 หุน้
มูลค่ำตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท)
0.18
(จำกจำนวนหุน้ สำมัญ
2,150,469,000 หุน้
มูลค่ำตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท)

27. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงงวด บริ ษทั ฯมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
Nomura Singapore Limited
Nomura Securities Co.,Ltd.
Nomura International (Hong Kong) Limited
Nomura International Plc.
Instinet Pacific Limited
บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จำกัด

ควำมสัมพันธ์
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ใหญ่ร่วมกัน
มีกรรมกำรร่ วมกัน

รำยกำรธุ รกิจกับกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมสัญญำที่ ตกลง
ร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่ำนั้นซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิ จ โดยรำยกำรที่มีสำระสำคัญสำมำรถ
สรุ ปได้ดงั นี้
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สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559
2560
2559
รำยกำรที่เกิดขึน้ ในระหว่ ำงงวด
รำยได้ค่ำนำยหน้ำ
- Nomura Singapore Limited
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited

(หน่วย: บำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
(สำหรับงวด 2560)

10,095
20,557,373

6,119
257,839
8,400,793

218
38,179
48,993,679

ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรให้บริ กำร
สนับสนุนธุรกิจ
- Nomura Singapore Limited

4,020,000

3,900,000

8,040,000

7,800,000 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรำ
กำไรร้อยละ 10

ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรให้บริ กำรงำน
วำณิ ชธนกิจระหว่ำงประเทศ
- Nomura Singapore Limited

6,496,000

5,200,000

9,961,564

11,500,000 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรำ
กำไรร้อยละ 10

ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรแนะนำลูกค้ำ
- Nomura Singapore Limited

809,177

892,357

1,008,135

ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์
- Nomura International Plc.

6,260

177,514

18,214

25,163

15,941

61,335

6,092,400

6,414,400

6,092,400

175,642

1,540,998

175,642

-

43,367

-

- Instinet Pacific Limited
ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรให้บริ กำรอื่นๆ
- Nomura Securities Co., Ltd.
- Nomura International (Hong Kong)
Limited
- Nomura Singapore Limited
ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรให้บริ กำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์และงำนวิจยั
- Nomura Singapore Limited
ค่ำธรรมเนียมรับจำกกำรผิดนัดส่ งมอบ
หลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited

(9,680,741)1

10,419,021 (9,680,741)1

1,028,204

154,920

1,038,839

146,294 อัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทัว่ ไป
267,702 อัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทัว่ ไป
20,534,144 อัตรำค่ำนำยหน้ำที่คิดกับลูกค้ำทัว่ ไป

1,373,816 คำนวณจำกรำยกำรที่เกิดขึ้นจริ งของ
ลูกค้ำที่บริ ษทั ฯแนะนำ และอัตรำ
ร้อยละที่กำหนดในสัญญำ ซึ่ง
เทียบเคียงได้กบั ธุรกิจที่มีลกั ษณะ
เดียวกัน
201,671 อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทัว่ ไป
68,490 อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทัว่ ไป
6,414,400 อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและ
ปริ มำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย
1,540,998 อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและ
ปริ มำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย
43,367 อัตรำที่กำหนดจำกขอบเขตและ
ปริ มำณของงำนที่ได้รับมอบหมำย
16,826,496 ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งบวกอัตรำกำไร
ร้อยละ 10 สุ ทธิจำกรำยได้ค่ำ
นำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์
189,134 อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทัว่ ไป

หมำยเหตุ : 1 กำรจ่ำยคืนเงินค่ำบริ กำรส่ วนที่รับเกินตำมสัญญำ
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(หน่วย: บำท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ด สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 มิถุนำยน
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559
2560
2559
รำยกำรที่เกิดขึน้ ในระหว่ ำงงวด (ต่ อ)
ค่ำบริ กำรเชื่อมต่อเครื อข่ำยระบบ
คอมพิวเตอร์
- บริ ษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์
จำกัด
ค่ำนำยหน้ำจ่ำยจำกกำรซื้อขำย
หลักทรัพย์ต่ำงประเทศ
- Nomura Singapore Limited

ต้นทุนทำงกำรเงินจำกกำรทำธุรกรรมค้ำ
ตรำสำรหนี้สกุลเงินต่ำงประเทศ
- Nomura Singapore Limited
ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กยู้ ืมแก่พนักงำน
- กรรมกำร

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
(สำหรับงวด 2560)

545,784

546,360

1,093,358

1,158,839 อัตรำเดียวกับลูกค้ำทัว่ ไปที่ไม่มีควำม
เกี่ยวโยงกัน

8,604

8,843

17,078

17,732 คำนวณจำกมูลค่ำซื้อขำยหลักทรัพย์
และอัตรำค่ำนำยหน้ำที่เทียบเคียง
กับลูกค้ำทัว่ ไปที่ไม่มีควำมเกี่ยว
โยงกัน

-

-

1,012

718 อัตรำค่ำธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้ำ
ทัว่ ไป

1,237

2,377

2,745

5,033 อัตรำเดียวกันกับพนักงำนอื่นของ
บริ ษทั ฯ

ยอดคงค้ำงของรำยกำรระหว่ำงกัน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 แสดงภำยใต้รำยกำร
ดังต่อไปนี้
30 มิถุนำยน 2560
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited
สิ นทรัพย์อื่น - รำยได้ค่ำธรรมเนียมค้ำงรับ
- Nomura International (Hong Kong) Limited
- Nomura Singapore Limited
สิ นทรัพย์อื่น - เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำน
- กรรมกำร
สิ นทรัพย์อื่น - ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
สิ นทรัพย์อื่น - อื่นๆ
- Instinet Pacific Limited
- Nomura Singapore Limited
- Nomura Securities Co., Ltd.
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
- Instinet Pacific Limited

(หน่วย: บำท)
31 ธันวำคม 2559

388,882,037

285,380,657

175,642
7,857,282

69,874
3,511,542

283,485

436,697

4,103

18,216
21,430

113,683
27,600

74,472
818,172
592,709

430,721,680

194,285,031

30

ค่ ำตอบแทนทีจ่ ่ ำยให้ ผ้ บู ริหำรสำคัญ
ในระหว่ำงงวดสำมเดื อนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560และ 2559 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559
29,898,051
22,683,765
1,200,033
1,443,395
31,098,084
24,127,160

(หน่วย: บำท)
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนำยน
2560
2559
49,837,339
46,151,493
2,400,066
2,882,389
52,237,405
49,033,882

28. ส่ วนงำนดำเนินงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้ำนกำรดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตำมประเภทของผลิ ตภัณฑ์
และบริ กำร บริ ษทั ฯมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 4 ส่ วนงำน ดังนี้
-

ส่ วนงำนธุ รกิ จหลักทรัพย์ เป็ นส่ วนงำนที่เป็ นนำยหน้ำในกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ นำยหน้ำในกำรซื้ อ
ขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ และกำรยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

-

ส่ วนงำนวำณิ ชธนกิ จ เป็ นส่ วนงำนให้บริ กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกำรลงทุน
และธุรกรรมที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน

-

ส่ วนงำนด้ำนตรำสำรหนี้ เป็ นส่ วนงำนให้บริ กำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรซื้ อขำยตรำสำรหนี้

-

ส่ วนงำนอื่น เป็ นส่ วนงำนสนับสนุนและบริ หำรจัดกำร

ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนิ นงำนของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกำรจัดสรรทรั พ ยำกรและกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ ง ำน บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวม ซึ่ งวัดมูลค่ำ
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
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ข้อมูลทำงกำรเงิ นจำแนกตำมส่ วนงำนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 และ
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

รำยได้ท้ งั สิ้น
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
กำไรและผลตอบแทนจำกเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
รำยได้อื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ภำษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

ส่วนงำนธุ รกิจ
หลักทรัพย์
2560
2559
231
231
55
68

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
ส่วนงำนด้ำน
ส่วนงำนวำณิ ชธนกิจ
ตรำสำรหนี้
ส่วนงำนอื่น
2560
2559
2560
2559
2560
2559
25
22
7
13
7
5
18
8
6
3
-

รวม
2560
270

2559
271

76

82

85

91

152
2
(19)

15
1
(21)

(79)
(44)
173

(68)
(19)
81

(หน่วย: ล้ำนบำท)

รำยได้ท้ งั สิ้น
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนตำมส่วนงำน
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ ืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
กำไรและผลตอบแทนจำกเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน
รำยได้อื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนและ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ภำษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

ส่วนงำนธุ รกิจ
หลักทรัพย์
2560
2559
559
466
178
147

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
ส่วนงำนด้ำน
ส่วนงำนวำณิ ชธนกิจ
ตรำสำรหนี้
ส่วนงำนอื่น
2560
2559
2560
2559
2560
2559
40
37
17
36
12
10
20
7
3
17
5
2

รวม
2560
628

2559
549

206

173

176

177

166
3
(40)

30
9
(44)

(148)
(70)
293

(135)
(41)
169
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
ส่วนงำนธุ รกิจ
หลักทรัพย์
30
31
มิถุนำยน ธันวำคม
2560
2559

ส่วนงำนวำณิ ชธนกิจ
30
31
มิถุนำยน ธันวำคม
2560
2559

ณ วันที่
ส่วนงำนด้ำน
ตรำสำรหนี้
30
31
มิถุนำยน ธันวำคม
2560
2559

ส่วนงำนอื่น
30
31
มิถุนำยน ธันวำคม
2560
2559

อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ส่วนกลำง
รวมสิ นทรัพย์

รวม
30
31
มิถุนำยน ธันวำคม
2560
2559
112
130
10,328
10,199
10,440
10,329

ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศำสตร์
บริ ษ ทั ฯดำเนิ นธุ รกิ จในเขตภู มิ ศ ำสตร์ เดี ย วคื อประเทศไทย ดัง นั้น รำยได้และสิ นทรั พ ย์ที่ แสดงอยู่ใ น
งบกำรเงินจึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ำรำยใหญ่
ในระหว่ำงงวดสำมเดื อนและหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำ
รำยใดที่มีมูลค่ำเท่ำกับหรื อมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร
29. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจจะเกิดขึน้
ณ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2560 และ 31 ธัน วำคม 2559 บริ ษ ัท ฯมี ภ ำระผู ก พัน และหนี้ สิ น ที่ อ ำจจะเกิ ด ขึ้ น
ดังต่อไปนี้
29.1 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำสำนักงำนและยำนพำหนะซึ่ งจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรในอนำคต
โดยจะถึงกำหนดชำระตำมระยะเวลำนับตั้งแต่วนั สิ้ นงวดดังนี้

ภำยในหนึ่งปี
ตั้งแต่ 1 - 2 ปี
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป

30 มิถุนำยน 2560
47
16
18

(หน่วย: ล้ำนบำท)
31 ธันวำคม 2559
54
26
20

29.2 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ ซึ่ งต้องจ่ำยให้ตลำด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและบริ ษ ทั ศู นย์รับ ฝำกหลัก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นจำนวนคงที่ ที่
กำหนดไว้ อัตรำร้ อยละของมูลค่ำกำรซื้ อขำยและ/หรื ออัตรำร้ อยละของมูลค่ำกำรชำระและรับชำระรำคำ
หลักทรัพย์สุทธิเป็ นรำยเดือน
29.3 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันค่ำธรรมเนี ยมต่ำงๆ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับกำรประกอบธุ รกิ จสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำกับบริ ษทั
ตลำดอนุ พนั ธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นจำนวน
เงินคงที่ที่กำหนดไว้ และ/หรื อเป็ นอัตรำต่อสัญญำสำหรับกำรซื้ อหรื อขำยสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
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29.4 บริ ษัท ฯมี ภ ำระผู ก พัน ที่ จ ะต้ อ งจ่ ำ ยค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรประกอบธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ ให้ ก ับ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยคำนวณจำกมูลค่ำกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ในตลำด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยในอัตรำร้ อยละ 0.001 และสำหรั บค่ำธรรมเนี ยมจำกกำรประกอบธุ รกิ จค้ำ
หลักทรัพย์ กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และค่ำธรรมเนี ยมอื่นที่บริ ษทั ฯได้รับอนุ ญำต กำหนดให้จ่ำยในอัตรำ
ร้อยละ 1 ของรำยได้จำกกำรประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ขำ้ งต้น และสำหรับค่ำธรรมเนี ยมกำรซื้ อขำยหน่ วย
ลงทุ น ของกองทุ น ก ำหนดให้ จ่ ำ ยในอัต รำร้ อ ยละ 0.001 ของมู ล ค่ ำ ขำยหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น ทั้ง นี้
ค่ำธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต่ำกว่ำ 100,000 บำทต่อปี แต่ไม่เกิน 10,000,000 บำทต่อปี
29.5 บริ ษทั ฯมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำธรรมเนี ยมกำรประกอบธุ รกิจสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำให้กบั สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยคำนวณจำกจำนวนสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำในอัตรำ
สัญญำละ 0.10 บำท และในอัตรำสัญญำละ 0.01 บำทสำหรับสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่อำ้ งอิงรำคำหุ ้นรำยตัว
(Single stock futures) ที่มีรำคำไม่เกิน 100 บำท ทั้งนี้ ค่ำธรรมเนี ยมโดยรวมจะต้องไม่ต่ำกว่ำ 100,000 บำท
ต่อปี แต่ไม่เกิน 1,000,000 บำทต่อปี
29.6 ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 บริ ษทั ฯ มีคดีอำญำที่ถูกฟ้ องโดยโจทก์ซ่ ึ งเป็ นเอกชนในข้อหำฉ้อโกงและควำมผิด
ตำมพระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ พ.ศ.2535 โดยไม่ มี ก ำรเรี ย กร้ อ งหรื อ ฟ้ องเรี ย ก
ค่ำเสี ยหำยทำงแพ่งแต่ประกำรใด คดีน้ ียงั อยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้น ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่ได้
บันทึกสำรองเผือ่ ควำมเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี
30. เครื่องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงิ น หมำยถึง สัญญำใด ๆ ที่ทำให้สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นของกิ จกำรหนึ่ งและหนี้ สิ นทำง
กำรเงินหรื อตรำสำรทุนของอีกกิจกำรหนึ่งเพิ่มขึ้น
30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมีเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นที่สำคัญที่ แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ /เจ้ำหนี้ สำนักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์ ลูกหนี้ /เจ้ำหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้ อขำยล่ วงหน้ำ เงิ นลงทุ น เงิ นให้กู้ยืมแก่ พนักงำน และเงิ นกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิ น บริ ษ ทั ฯมี ควำมเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ดังนี้
30.2 ควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ ธุรกิ จหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ
ฝ่ ำยบริ หำรควบคุ มควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม
ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้
สิ นเชื่ อของบริ ษทั ฯไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำกบริ ษทั ฯมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยูจ่ ำนวนมำกรำย
จำนวนเงิ นสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำมบัญชี ของลูกหนี้ สำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำนที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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30.3 ควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย คือ ควำมเสี่ ยงที่มูลค่ำของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิน
ของบริ ษทั ฯส่ วนใหญ่มีระยะเวลำครบกำหนดไม่เกิ น 1 ปี หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯจึงอยูใ่ นระดับต่ำ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นที่ สำคัญจำแนกตำม
ประเภทอัตรำดอกเบี้ยได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

มีอตั รำ
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงำน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ

30 มิถุนำยน 2560
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่
และมีระยะเวลำคงเหลือก่อน
ไม่มี
กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
ดอกเบี้ย
หรื อวันครบกำหนดสัญญำ
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
อัตรำ
อัตรำ
ลอยตัว
คงที่

รวม

ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

247

-

-

-

247

0.05 - 1.00

-

-

-

-

104

104

-

-

6,590
63

532
13
-

-

2,448
67
-

9,570
80
63

-

1,750

300

-

2,050

-

1.675 - 3.08

-

-

-

104

104

-

-

-

532

-

2,009

2,541

-

2.50

5.06 - 6.06
3.50
1.365 - 1.492
1.50
-
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

มีอตั รำ
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตำม
อัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงำน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและ
บริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้อขำยล่วงหน้ำ

31 ธันวำคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่
และมีระยะเวลำคงเหลือก่อน
ไม่มี
กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่
ดอกเบี้ย
หรื อวันครบกำหนดสัญญำ
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
อัตรำ
อัตรำ
ลอยตัว
คงที่

รวม

ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

434

-

-

4

438

0.05 - 1.00

-

-

-

-

468

468

-

-

6,950
70

287
14
-

-

1,554
174
-

8,791
188
70

5.19 - 6.19
1.50

3.50
1.42 - 1.52
-

-

1,450

600

-

2,050

-

1.675 - 3.08

-

-

-

71

71

-

-

-

287

-

2,002

2,289

-

2.50

30.4 ควำมเสี่ ยงด้ ำนสภำพคล่อง
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่ องคื อ ควำมเสี่ ยงที่ บริ ษทั ฯอำจได้รับควำมเสี ยหำยอันสื บเนื่ องมำจำกที่บริ ษทั ฯไม่
สำมำรถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดและหรื อไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอตำมควำมต้องกำรและทัน
ต่อเวลำที่บริ ษทั ฯจะต้องนำไปชำระภำระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด
วันที่ ที่ ครบก ำหนดของเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นนับจำกวันที่ ในงบกำรเงิ น ณ วันที่ 30 มิ ถุ นำยน 2560 และ
31 ธันวำคม 2559 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
30 มิถุนำยน 2560
เมื่อทวงถำม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงำน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ

ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี ไม่มีกำหนด

รวม

247
-

104

-

-

-

247
104

1,132
62
-

1,869
13
1

10

52

6,590
5
-

9,591
80
63

550
-

1,200
104

300
-

-

-

2,050
104

1,130

1,414

-

-

-

2,544
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(หน่วย: ล้ำนบำท)

เมื่อทวงถำม
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ ืมแก่พนักงำน
หนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำ

31 ธันวำคม 2559
ยอดคงเหลือของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
น้อยกว่ำ 1 ปี
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี ไม่มีกำหนด

รวม

438
-

468

-

-

-

438
468

593
168
-

1,271
14
-

11

59

6,951
6
-

8,815
188
70

-

1,450
71

600
-

-

-

2,050
71

566

1,728

-

-

-

2,294

30.5 ควำมเสี่ ยงด้ ำนอัตรำแลกเปลี่ยน
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน คือ ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน อันอำจมีผลให้
มูลค่ำของตรำสำรทำงกำรเงิ นเปลี่ยนแปลงไป หรื อทำให้เกิ ดควำมผันผวนต่อรำยได้ หรื อมูลค่ำของสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯไม่มีหนี้สินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
30.6 ควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลีย่ นแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุน
บริ ษทั ฯมีควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ ยนแปลงรำคำตลำดของตรำสำรทุนหรื อหุ ้นทุน เนื่ องจำกบริ ษทั ฯมีเงิ น
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่ งกำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ำวอำจจะทำให้เกิ ดควำมผันผวนต่อรำยได้หรื อ
มูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
31. มูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 30 มิ ถุ นำยน 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษ ทั ฯมี สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นที่ วดั มู ล ค่ ำ ด้วยมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
หน่วยลงทุน

30 มิถุนำยน 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

59,770

-

-

59,770

-

1,641

-

1,641
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(หน่วย: พันบำท)
ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้ำ
ตรำสำรทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
หน่วยลงทุน

31 ธันวำคม 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

68,613

-

-

68,613

-

99,208

-

99,208

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินแสดงมูลค่ำด้วย
รำคำทุนและต้องเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรม โดยแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
มูลค่ำตำมบัญชี

30 มิถุนำยน 2560
มูลค่ำยุติธรรม
รวม
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ 3

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำร

247
104

247
104

247
-

104

-

9,591
18
63

9,591
18
50

2
-

9,591
11
-

5
50

หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ

2,050
104
2,544

2,050
104
2,544

-

2,050
104
2,544

-
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
มูลค่ำตำมบัญชี

31 ธันวำคม 2559
มูลค่ำยุติธรรม
รวม
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ 3

สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำ
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื แก่พนักงำนตำมโครงกำรสวัสดิกำร

438
468

438
468

438
-

468

-

8,815
20
70

8,815
20
55

2
-

8,815
11
-

7
55

หนี้สินทำงกำรเงินที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
เงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้สำนักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ

2,050
71
2,294

2,050
71
2,294

-

2,050
71
2,294

-

เทคนิคกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ก)

ข)

ค)

ง)
จ)

สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิน
สด เงิ นฝำกในสถำบันกำรเงิ น ลู กหนี้ สำนักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์ ลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์และ
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำ เจ้ำหนี้ สำนักหักบัญชี และบริ ษทั หลักทรัพย์ และเจ้ำหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซื้ อขำยล่วงหน้ำ แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เงิ นลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด มูลค่ำยุติธรรมของเงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้
อัตรำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทยหรื อตลำดอื่น กรณี ที่เป็ นเงินลงทุนในตรำสำร
ทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด คำนวณโดยใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคำนวณโดยใช้มูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุนที่ประกำศ
โดยผูจ้ ดั กำรกองทุน กรณี ที่เป็ นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่มีอยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำด คำนวณโดยใช้
สิ นทรัพย์สุทธิ
มูลค่ำยุติธรรมของเงิ นให้กูย้ ืมแก่ พนักงำน ประมำณจำกมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสดคิ ดลดด้วยอัตรำ
ดอกเบี้ยตลำดปั จจุบนั ของเงินให้สินเชื่อประเภทที่ใกล้เคียงกัน
เงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินและเงินกูย้ มื อื่นที่จ่ำยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด แสดง
มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ในระหว่ำงงวดปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
32. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 28 สิ งหำคม 2560
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