บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
รำยงำน และ งบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล
31 มีนำคม 2558

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบย่อของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อยและ
ได้สอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หำร
ของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
ขอบเขตการสอบทาน
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหัส 2410 เรื่ อง กำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำลโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดังกล่ำวประกอบด้วย กำรใช้วธิ ี กำรสอบถำม
บุคลำกร ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอื่น
กำรสอบทำนนี้มีขอบเขตจำกัดกว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ทำให้ขำ้ พเจ้ำไม่สำมำรถได้ควำม
เชื่อมัน่ ว่ำจะพบเรื่ องที่มีนยั สำคัญทั้งหมดซึ่ งอำจพบได้จำกกำรตรวจสอบ ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงไม่ได้แสดงควำมเห็น
ต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลที่สอบทำน
ข้ อสรุ ป
ข้ำพเจ้ำไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ

เรื่องอืน่
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขตำมรำยงำนลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2558
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับ
งวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2557 ของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ สอบทำนโดย
ผูส้ อบบัญชี อื่นดังกล่ำวข้ำงต้น ซึ่งให้ขอ้ สรุ ปว่ำไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำว
ไม่ได้จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญตำมรำยงำนลงวันที่
14 พฤษภำคม 2557

รัตนำ จำละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 14 พฤษภำคม 2558
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บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายการระหว่างบริ ษทั และตลาดเงิน
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุ ทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

3
4
5
6
8
9

10

114,446
55,630
77,126
157,876
1,700,266
835,560
225,035
46,898
11,252
66,486
3,290,575

287,884
59,664
46,054
203,489
1,570,589
831,181
218,308
47,072
10,922
54,142
3,329,305

114,441
77,126
157,876
1,700,266
835,560
55,120
219,235
42,486
11,252
65,453
3,278,815

287,879
46,054
203,489
1,570,589
831,181
55,120
212,201
42,696
10,922
53,932
3,314,063

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2558
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
11
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
12
ตราสารหนี้ ที่ออกและเงินกูย้ มื อื่น
13
ประมาณการหนี้ สินจากคดีความฟ้ องร้อง
24.1
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
15
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนเรื อนหุ้น
16
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,331,716,928 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,109,743,709 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2557: หุ ้นสามัญ 1,009,743,709 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)
รวมส่วนของเจ้าของของบริ ษทั ฯ
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

104,529
653,920
1,942
1,243,239
5,617
7,736
90,004
2,147
18,548
2,127,682

136,861
560,231
2,108
1,364,215
5,617
5,703
110,492
630
28,670
2,214,527

104,529
653,920
1,942
1,243,239
5,617
7,736
89,896
2,083
15,910
2,124,872

136,860
560,231
2,108
1,364,215
5,617
5,703
108,449
604
27,568
2,211,355

1,331,717

1,331,717

1,331,717

1,331,717

1,109,744
85,227

1,009,744
53,227

1,109,744
85,227

1,009,744
53,227

17,208
(55,256)
1,156,923
5,970
1,162,893
3,290,575

17,208
28,318
1,108,497
6,281
1,114,778
3,329,305

17,208
(58,236)
1,153,943
1,153,943
3,278,815

17,208
22,529
1,102,708
1,102,708
3,314,063

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2558

หมายเหตุ
กำไรขำดทุน:
รำยได้
ค่านายหน้า
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
รวมค่ำใช้ จ่ำย
ขำดทุนก่ อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

20
21

25
22

23

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557

194,752
7,081
(56,774)
9,513
16,196
578
171,346

194,752
7,081
(56,774)
9,513
16,196
578
171,346

35,677
2,771
188
2,099
7,935
48,670

21,858
31,375

21,858
31,375

3,430
5,944

142,338
32,233
4,810
21,439
200,820
1,508
255,561
(84,215)
330
(83,885)

141,873
31,722
4,450
19,655
197,700
1,508
252,441
(81,095)
330
(80,765)

47,231
16,280
3,350
10,052
76,913
86,287
(37,617)
236
(37,381)

-

-

-

(83,885)

(80,765)

(37,381)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2558

หมายเหตุ
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ ้นแสดงเป็ นบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557
(83,574)
(311)
(83,885)

(80,765)

(37,381)

(83,574)
(311)
(83,885)

(80,765)

(37,381)

(0.08)

(0.07)

(0.04)

19

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ขาดทุนสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
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ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
1,009,744
100,000
1,109,744

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
53,227
32,000
85,227

งบการเงินรวม
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
ทุนสารองตามกฎหมาย
(ขาดทุน)
17,208
17,208

28,318
(83,574)
(83,574)
(55,256)

ส่วนของ
บริ ษทั ใหญ่
1,108,497
132,000
(83,574)
(83,574)
1,156,923

ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มี
อานาจควบคุม
6,281
(311)
(311)
5,970

รวม
ส่วนของเจ้าของ
1,114,778
132,000
(83,885)
(83,885)
1,162,893

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ้น

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
ทุนสารองตามกฎหมาย
(ขาดทุน)

รวม
ส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น
ขาดทุนสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

844,084
844,084

165,660
165,660

53,227
53,227

16,878
16,878

13,733
(37,381)
(37,381)
(23,648)

927,922
165,660
(37,381)
(37,381)
1,056,201

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ออกหุ ้นสามัญเพิม่ ทุน
ขาดทุนสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

1,009,744
100,000
1,109,744

-

53,227
32,000
85,227

17,208
17,208

22,529
(80,765)
(80,765)
(58,236)

1,102,708
132,000
(80,765)
(80,765)
1,153,943
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2558
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดจาหน่าย
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างบริ ษทั และตลาดเงิน
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้ สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้ สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้ สินอื่น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557

(84,215)

(81,095)

(37,617)

15,703
1,508
61,953
2,033
21,858
(25,709)
(21,937)
18,529
(2,612)

15,396
1,508
61,953
2,033
21,858
(25,709)
(21,937)
18,529
(2,612)

7,134
791
1,425
1,565
3,430
(10,034)
(92)
13,656
(418)

(12,889)

(10,076)

(20,160)

4,034
(31,072)
45,613
(131,186)
(66,331)
(2,551)

(31,072)
45,613
(131,186)
(66,331)
(1,727)

(84)
(466,648)
(629,840)
114,494
(9,626)

(32,332)
93,689
(20,408)
1,517
(2,861)
(154,777)

(32,332)
93,689
(18,475)
1,479
(4,598)
(155,016)

422,542
208,008
4,810
2,060
(206)
(374,650)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2558
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2558
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากการออกตัว๋ แลกเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน / เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
เงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยงวด (หมำยเหตุ 3)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557

(27,277)
(2,242)
(29,519)

(27,075)
(2,205)
(29,280)

(58,881)
409
(7,845)
(66,317)

(120,976)
(166)
132,000
10,858
(173,438)
287,884
114,446

(120,976)
(166)
132,000
10,858
(173,438)
287,879
114,441

470,238
(156)
165,660
635,742
194,775
218,142
412,917

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) (เดิ มชื่ อบริ ษทั หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)) (“บริ ษทั ฯ”)
จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2514 ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด และได้
เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 8 สิ งหาคม 2544
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ วิสามัญครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จากบริ ษทั
หลัก ทรัพ ย์ ยูไ นเต็ด จากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษ ทั หลัก ทรัพ ย์ เออีซี จากัด (มหาชน)โดยบริ ษ ทั ฯได้จด
ทะเบียนเปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556
บริ ษทั ฯมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 63 ชั้น 15, 17 อาคารแอทธิ นี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั มีสานักงานทั้งสิ้ น 15 แห่ ง คือ สานักงานใหญ่
สานักงานสาขาในกรุ งเทพมหานครและต่างจังหวัดอีก 14 แห่ง (31 ธันวาคม 2557: 13 แห่ง)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั เป็ น บุคคลธรรมดาท่านหนึ่ ง
โดยถือหุน้ ร้อยละ 22.87 ของทุนที่ออกและชาระแล้ว
บริ ษทั ฯประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือ การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ และสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้า บริ ษทั ฯได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ประกอบธุ รกิจหลักทรัพย์ตามประเภทดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจการนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์
กิจการค้าหลักทรัพย์
กิจการที่ปรึ กษาการลงทุน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การเป็ นตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
กิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในปี 2554 บริ ษทั ฯได้ขายและโอนธุ รกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ และธุ รกิจ
การเป็ นตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) โดยภายหลัง การขายและโอนธุ รกิ จดัง กล่า ว บริ ษทั ได้รับอนุ ญาตให้หยุดดาเนิ นธุ รกิ จดังกล่าว
เป็ นการชัว่ คราวจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วนั ที่ 25 ตุลาคม
2554 และได้รับอนุ ญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบริ ษทั ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) ให้หยุดประกอบธุ รกิจดังกล่าวตั้งแต่วนั ที่ 25 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทั้งนี้ ภายหลังการขายและโอนธุ รกิ จ บริ ษทั ฯยังคงประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ประเภทกิ จการค้าหลักทรั พย์
กิจการจาหน่ายหลักทรัพย์ และกิจการที่ปรึ กษาทางการเงินต่อไป
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 บริ ษทั ฯได้รับแจ้งจากบริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) (“บล. ยูโอบี เคย์เฮียน”) ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ณ วันที่ดงั กล่าว ว่า บล. ยูโอบี เคย์
เฮี ย น ได้ล งนามในสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ ้ น โดยได้จ าหน่ า ยหุ ้ นทั้ง หมดที่ บ ล. ยูโ อบี เคย์เฮี ย น ถือ ไว้จ านวน
157,796,396 หุ ้นคิดเป็ นร้อยละ 93.47 ของหุ ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษ ทั ฯให้ก บั นักลงทุนกลุ่มหนึ่ ง
และในวันเดี ยวกันที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้ งที่ 3/2556 ได้มีมติอนุ มตั ิการโอนทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯดังต่อไปนี้
ก) โอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ให้แก่บล. ยูโอบี เคย์เฮียน หรื อบุคคล
ตามที่บล. ยูโอบี เคย์เฮียนระบุ และ
ข) โอนธุ ร กิ จ ตราสารหนี้ และการจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ซึ่ งจะประกอบด้ว ยลู ก ค้า พนัก งาน และ
สิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจดังกล่าวให้แก่บล. ยูโอบี เคย์เฮียน
มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่กล่าวมาข้างต้นรวมทั้งสิ้ น 2 ล้านบาท
ทั้งนี้บริ ษทั ฯมีแผนจะกลับเข้าดาเนิ นการธุ รกิ จหลักทรัพย์และนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากการ
โอนธุ ร กิ จ ตราสารหนี้ และการจัด จ าหน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น และการโอนสิ ท ธิ ก ารเป็ นสมาชิ ก ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แก่บล. ยูโอบี เคย์เฮียน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาซื้ อขายธุ รกิจกับ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน โดยบริ ษทั ฯจะโอน
สิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจตราสารหนี้ และการจัดจาหน่ายหน่วยลงทุน ซึ่ งมีมูลค่าที่ตกลงร่ วมกันรวมเท่ากับ 2
ล้านบาท รวมถึงการโอนสิ ทธิ ของการเป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ โดยการโอนธุ รกิ จตราสารหนี้ และ
การจัดจาหน่ า ยหน่ วยลงทุน ให้มีผ ลในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ซึ่ งบริ ษ ทั ฯได้รับชาระเงิ นจากบล. ยูโอบี
เคย์เฮียนแล้วทั้งจานวนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
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สาหรับการโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ฯยังไม่ได้ดาเนิ นการโอน
สิ ทธิ ดงั กล่าวไปยัง บล.ยูโอบี เคย์เฮียน เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้นใหญ่รายเดิมของบริ ษทั (เดิมชื่ อ บริ ษทั หลักทรัพย์
ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)) ได้ร้องต่อศาลแพ่งกรุ งเทพใต้เพื่อให้มีหมายเรี ยกนัดไต่สวนบริ ษทั ฯเพื่อให้มีการ
คุม้ ครองชัว่ คราวในการระงับการโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ให้แก่ บล.ยูโอ
บี เคย์เฮียน นอกจากนั้นยังได้ฟ้องต่อศาลชั้นต้นให้บริ ษทั เป็ นจาเลยที่ 3 โดยห้า มไม่ให้บริ ษทั ฯโอนสิ ทธิ
การเป็ นสมาชิ กตลาดหลักทรัพย์ให้แก่ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ของบริ ษทั ครั้งที่ 3/2556 ประกอบกับบริ ษทั ฯได้รับหนังสื อแสดงเจตจานงยังไม่พร้อมในการรับโอนสิ ทธิ
การเป็ นสมาชิ กตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยดังกล่าว จาก บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ดังนั้นเพื่อให้บริ ษทั ฯ
สามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้ บริ ษทั ฯจึ งได้ดาเนิ นการยื่นหนังสื อเพื่อขอกลับมาเริ่ ม
ประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย เมื่ อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 และยื่นต่ อบริ ษ ทั ตลาดสั ญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 และยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุญาต
ให้บริ ษทั ฯเริ่ มประกอบธุ รกิจการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการเป็ นตัวแทนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
และในวันเดี ยวกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและบริ ษทั ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) ได้มีหนังสื ออนุ ญาตให้บริ ษทั เริ่ มส่ งคาสั่งซื้ อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
โดยใช้ชื่อย่อ AEC ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้ได้มีคาสั่งให้ยกคาร้องขอคุม้ ครองชัว่ คราวให้ระงับการโอน
สิ ทธิ การเป็ นสมาชิกตลาดหลัก ทรัพย์แห่ งประเทศไทย สาหรับกรณี ที่บริ ษทั ถูกฟ้ องร้องโดยผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
รายเดิมของบริ ษทั (เดิมชื่ อ บริ ษทั หลักทรัพย์ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)) ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น เมื่อวันที่
23 กันยายน 2557 ศาลชั้นต้นได้พิจารณายกฟ้ อง อย่างไรก็ตามโจทก์ ได้ทาการยื่นอุทธรณ์ ปั จจุบนั คดียงั อยูใ่ น
ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯจึงยังไม่ได้โอนสิ ทธิ การเป็ น
สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวให้กบั บล.ยูโอบี เคย์เฮียน
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1.2 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ องงบการเงินระหว่างกาล
โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดในรู ปแบบ
เช่นเดี ยวกับงบการเงินประจาปี และการแสดงรายการในงบการเงิ นได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ของประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ/ข/น. 53/2553 เรื่ องแบบงบ
การเงินสาหรับบริ ษทั หลักทรัพย์ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิ นประจาปี ที่นาเสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงิ นระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับกิ จกรรม เหตุ การณ์ และสถานการณ์ ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่
ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษัท ฯใช้ เ ป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
1.3 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
งบการเงิ นรวมระหว่างการนี้ ได้จดั ทาขึ้ นโดยใช้หลักเกณฑ์เดี ยวกับงบการเงิ นรวมสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ น้ เพิ่มเติมในระหว่างงวดปั จจุบนั
1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งและฉบับใหม่ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึ นเพื่ อให้มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความ
และการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวมาถื อ
ปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งนี้ ก าหนดให้กิ จการต้องรั บรู ้ รายการก าไรขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิ มอนุ ญาตให้กิจการเลื อก
รับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกาไรขาดทุน หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกาไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายการ
กาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยู่แต่
เดิมแล้ว
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการจัดทางบการเงิ นรวม โดยใช้แทน
เนื้ อหาเกี่ ย วกับการบัญชี ส าหรั บ งบการเงิ นรวมที่ เดิ มก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่ อง
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ มาตรฐานฉบับนี้ เปลี่ ยนแปลงหลักการเกี่ ยวกับการพิจารณาว่า
ผูล้ งทุนมีอานาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผลู ้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไป
ลงทุนได้ หากตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้
อานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้วา่ ตนจะมีสัดส่ วนการถื อ
หุ น้ หรื อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้อง
ใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอานาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่
และจะต้องนาบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทางบการเงินรวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจกำรอืน่
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิ จการในบริ ษทั ย่อย การร่ วม
การงาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิ จการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กาหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติ ธ รรม กล่ า วคื อ หากกิ จ การต้อ งวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ใดตามข้อ ก าหนดของ
มาตรฐานที่เกี่ ยวข้องอื่น กิ จการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณในสาระสาคัญ
เช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

3.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋ เงิน
ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน
นับจากวันที่ได้มา
เงินสด และเงินฝากระยะสั้นที่จดั การโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแห่งหนึ่ง
หัก: เงินฝากในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557

1,968,678

1,534,386

1,968,673

1,534,381

15,045
(1,869,277)
114,446

59,878
(1,306,380)
287,884

15,045
(1,869,277)
114,441

59,878
(1,306,380)
287,879

เงินฝำกในสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เงินฝากประจาจานวน 77 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 46 ล้านบาท) เป็ นเงินฝาก
ประจาซึ่ งบริ ษทั ได้นาไปค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกูย้ ืมธนาคาร การออกหนังสื อค้ าประกันโดย
ธนาคาร และวางเป็ นหลักประกันเพื่อทุเลาการบังคับคดีความฟ้ องร้องออกไป (หมายเหตุ 24)

5.

ลูกหนีส้ ำนักหักบัญชี

ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้สานักหักบัญชีที่จดั การโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนแห่งหนึ่ง
หัก: ลูกหนี้สานักหักบัญชีในนามบริ ษทั เพื่อลูกค้า
รวมลูกหนี้สานักหักบัญชี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
143,906
229,995
38,712
12,816
(24,742)
(39,322)
157,876
203,489
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ - สุ ทธิ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ผอ่ นชาระ
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินคดี
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ

568,274
984,133
60,063
76,441

434,927
1,067,955
54,677
377

1,989
100,333
1,791,233
37
(93,094)
1,698,176

2,473
100,333
1,660,742
67
(91,586)
1,569,223

2,090
1,700,266

1,366
1,570,589

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีลูกหนี้ เงินให้กยู้ ืมเพื่อซื้ อหลักทรัพย์และ
ลูกหนี้อื่นที่ระงับการรับรู้รายได้เป็ นจานวนประมาณ 100 ล้านบาท
บริ ษ ทั ได้จดั ชั้นลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์และสั ญญาซื้ อขายล่ วงหน้าที่ เข้าเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

มูลหนี้ปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลหนี้ สุทธิ
มูลหนี้ สุทธิ
ค่าเผื่อหนี้สงสัย
หลังหัก
ค่าเผื่อหนี้ สงสัย
หลังหัก
จะสูญ
ค่าเผื่อหนี้
จะสูญ
ค่าเผื่อหนี้
จานวนหนี้
ที่ต้ งั ไว้
สงสัยจะสูญ
จานวนหนี้
ที่ต้ งั ไว้
สงสัยจะสูญ
1,691,482
1,691,482
1,561,805
1,561,805
8,784
8,784
8,784
8,784
93,094
(93,094)
91,586
(91,586)
1,793,360
(93,094)
1,700,266
1,662,175
(91,586)
1,570,589
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
91,586
96,723
1,508
(5,137)
93,094
91,586

ยอดต้นงวด/ปี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ยอดปลายงวด/ปี

8.

เงินลงทุน - สุ ทธิ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
31 มีนาคม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2558
2557
2557
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ ำ
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนจดทะเบียน
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
ตราสารทุนจดทะเบียนที่บริ หารโดยบริ ษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนเห่งหนึ่ง
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หน่วยลงทุน - กองทุนตราสารทุน
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หน่วยลงทุน - กองทุนตราสารหนี้
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
รวมหลักทรัพย์เพื่อค้า

52,159
(12,249)

39,910

12,913
(207)

12,706

204,802
(42,999)
250,951
569
381,551
776
835,560

161,803

189,950
7,673
250,141
253
370,120
338
831,181

197,623

หลักทรัพย์ เผือ่ ขำย
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ

28,500
(28,500)
-

-

28,500
(28,500)
-

-

ตรำสำรหนีท้ จี่ ะถือจนครบกำหนด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด - สุทธิ
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

8,500
(8,500)
835,560

-

8,500
(8,500)
831,181

-

251,520
382,327
835,560

-

835,560

250,394
370,458
831,181

-

831,181
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีเงินลงทุนในตราสารหนี้เผือ่ ขายและตราสารหนี้ที่จะ
ถือจนครบกาหนดของบริ ษทั ที่มีปัญหาในการชาระหนี้ ซ่ ึ งมีราคาทุนจานวน 28.5 ล้านบาท และ 8.5 ล้านบาท
ตามลาดับ เงินลงทุนดังกล่าวไม่สามารถคานวณหามูลค่ายุติธรรมได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผือ่ การด้อย
ค่าสาหรับเงินลงทุนดังกล่าวเต็มจานวนแล้ว
9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

สัดส่วน
ประเภทกิจการ ประเทศ การถือหุน้
ร้อยละ

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอเอเอ็มซี จากัด บริ หารสิ นทรัพย์
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ไทย

90.00

ทุนชาระแล้ว
บาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
บาท

55,000,000
55,000,000

55,120,380
55,120,380

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั ย่อยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และมีทุนเรี ยกชาระแล้วจานวน 55 ล้าน
บาท บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่ วนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระจานวน 45 ล้านบาท
10. สิ นทรัพย์อนื่ - สุ ทธิ

เงินมัดจา
เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสี ยหาย
เงินประกันหลักทรัพย์เพื่อความมัน่ คง
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
อื่น ๆ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
8,221
7,491
23,112
22,359
5,000
5,000
11,534
7,270
10,791
3,612
4,189
5,368
4,604
3,435
(965)
(393)
66,486
54,142

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
8,021
7,491
23,112
22,359
5,000
5,000
11,534
7,270
10,791
3,612
4,189
5,367
3,770
3,226
(965)
(393)
65,452
53,932

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์อื่นได้รวมหลักทรัพย์
จานวน 0.1 ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ซื้ อเตรี ยมไว้เพื่อคืนลูกค้าเนื่องจากคดีฟ้องร้อง (หมายเหตุ 24.1.1)
9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. เจ้ ำหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

576,472
76,441
652,913

558,637
377
559,014

1,007
1,007
653,920

1,217
1,217
560,231

12. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน มีรายละเอียด ดังนี้

ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ครบกาหนดชาระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
มูลค่าอนาคตของ
มูลค่าปั จจุบนั
จานวนเงินขั้นต่า
ของจานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่าย
ดอกเบี้ย
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
791
(100)
691
1,319
(68)
1,251
2,110
(168)
1,942

ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ครบกาหนดชาระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าอนาคตของ
มูลค่าปั จจุบนั
จานวนเงินขั้นต่า
ของจานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่าย
ดอกเบี้ย
ขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
791
(110)
681
1,516
(89)
1,427
2,307
(199)
2,108
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในปี 2556 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่าซื้ อสาหรับยานพาหนะกับบริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศแห่ งหนึ่ ง สัญญาเช่ า
ดังกล่าวมีระยะเวลา 4 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2556 สิ้ นสุ ดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยชาระค่า
เช่างวดเป็ นรายเดือน เดือนละ 65,917 บาท
13. ตรำสำรหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยมื อืน่

ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
รวม

ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
4.80 - 5.50
5.00 - 6.00

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
4.80 - 5.50
5.00 - 6.00

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ระยะเวลาของหนี้ที่จะครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
424,239
614,000
1,038,239

205,000
205,000

-

424,239
819,000
1,243,239

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ระยะเวลาของหนี้ที่จะครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
295,215
614,000
909,215

455,000
455,000

-

295,215
1,069,000
1,364,215

11

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
บริ ษ ัท มี โ ครงการผลประโยชน์ ข องพนัก งานหลัง ออกจากงานตามพระราชบัญ ญัติ คุ้ม ครองแรงงาน
ซึ่ งจัดเป็ นโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ที่ไม่ได้จดั ให้มีกองทุน
ค่าใช้จ่ายที่บนั ทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ดงั กล่าว
มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 มีนาคม 2557
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน

1,991
42
2,033

1,546
19
1,565

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2558
31 ธันวาคม 2557
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ตน้ งวด/ปี
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสาหรับ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
หัก: จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระหว่างงวด/ปี
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ปลายงวด/ปี

5,703

2,151

1,991
42
7,736

(3,171)
14,058
49
(7,384)
5,703
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อ สมมติ ฐ านในการประมาณการตามหลัก การคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที่ ส าคัญ ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณ
ภาระผูกพันภายใต้โครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่
31 ธันวาคม 2557 มีดงั ต่อไปนี้

ข้อสมมติฐานทางการเงิน
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่คาดไว้
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

ณ วันที่
31 มีนาคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557

ร้อยละ 2.94
ร้อยละ 3
ร้อยละ 0 - 16
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของ
พนักงาน

ร้อยละ 2.94
ร้อยละ 3
ร้อยละ 0 - 16
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของ
พนักงาน

15. หนีส้ ิ นอืน่

เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์
ประมาณการต้นทุนการรื้ อถอนเครื่ องตกแต่ง
สานักงาน
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
2,924
10,187
8,880
4,103
2,641
18,548

8,429
6,790
3,264
28,670

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
2,924
9,985
8,030
4,103
853
15,910

7,579
6,790
3,214
27,568

16. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมตั ิการออกและจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง จานวน 100,000,000 หุน้ โดยกาหนดราคาเสนอขายในราคาหุ ้นละ
1.32 บาท พร้ อ มใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ (AEC-W3) ในราคาหน่ ว ยละ 0 บาท อัต ราส่ ว นใช้สิ ท ธิ 1 หน่ ว ย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ ้น ราคาการใช้สิทธิ 3 บาทต่อหุ ้น กาหนดแปลงสภาพ ณ วันทาการสุ ดท้ายของ
เดื อ นมี น าคมและกัน ยายนของทุ ก ปี ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2557
โดยบริ ษทั ฯได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2558 และได้รับชาระเงิน
ค่าขายหุ น้ ดังกล่าวครบทั้งจานวน 132,000,000 บาท ในวันที่ 29 มกราคม 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้วกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้ว ส่ งผลให้ทุนที่ออกและเรี ยก
ชาระแล้วของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นจานวน 100,000,000 บาท จากเดิม 1,009,743,709 บาท เป็ น 1,109,743,709 บาท
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการจัดสรร
โดยรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญที่ยงั คงเหลืออยูด่ งั นี้
(1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯรุ่ นที่ 2
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 165,660,189 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ : ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ 1 หุน้ ใน
ราคา 2.00 บาทต่อหุ น้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ใช้สิทธิได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือน
ธันวาคมของแต่ละปี โดยวันใช้สิทธิ ครั้งแรกคือวันที่ 30 มิถุนายน
2557 และวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 30 มิถุนายน 2560
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและเสนอขาย
(วันที่ 11 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ยังไม่มีผมู ้ าใช้สิทธิ จึงทาให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คงเหลือ จานวน 165,660,189 หน่วย
(2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯรุ่ นที่ 3
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 50,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ : ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญ 1 หุน้ ใน
ราคา 3.00 บาทต่อหุ น้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ใช้สิทธิได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม และเดือน
กันยายนของแต่ละปี โดยวันใช้สิทธิ ครั้งแรกคือวันที่ 31 มีนาคม
2558 และวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 31 มีนาคม 2561
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิและเสนอขาย
(วันที่ 27 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2561)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ยังไม่มีผมู ้ าใช้สิทธิ จึงทาให้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ คงเหลือ จานวน 50,000,000 หน่วย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18. สำรองตำมกฎหมำย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั จะต้องจัดสรรเงินสารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไร
สุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองดังกล่าวมีจานวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน ทุนสารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ทุกคราวที่ จ่ายเงิ นปั นผลบริ ษทั ย่อยต้องจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
อย่างน้อยหนึ่งในยีส่ ิ บส่ วนของจานวนผลกาไร ซึ่ งได้รับจากกิจการของบริ ษทั ย่อยจนกว่าทุนสารองนั้นจะมี
จานวนถึ ง หนึ่ ง ในสิ บของทุนของบริ ษทั ย่อย ทุ นสารองนี้ จะนามาจัดสรรเงิ นปั นผลไม่ได้จนกว่าจะเลิ ก
กิจการ
19. กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กาไรต่อหุ ้นปรับลดคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวดกับจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ น
หุน้ สามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุน้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ ้นสามัญเทียบเท่า (ไม่มีการ
คานวณจานวนหุ ้นสามัญเที ยบเท่ าที่ บ ริ ษ ทั ฯอาจต้องออกสาหรั บ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
เนื่องจากราคาการใช้สิทธิ สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ น้ สามัญ)

กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (บาท)
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2558
(83,573,304)
1,078,632,598
(0.08)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2558
2557
(80,765,083)
(37,381,735)
1,078,632,598
853,396,859
(0.07)
(0.04)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20. รำยได้ ค่ำนำยหน้ ำ
(หน่วย: พันบาท)

ค่านายหน้าจากการซื้ อขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ค่านายหน้าจากการเป็ นตัวแทนซื้ อขายหน่วยลงทุน
รวมรายได้ค่านายหน้า

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2558
31 มีนาคม 2557
177,547
30,668
13,451
2,254
3,754
2,755
194,752
35,677

21. รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
(หน่วย: พันบาท)

ที่ปรึ กษาการลงทุน
อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน สาหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2558
31 มีนาคม 2557
800
2,756
6,281
15
7,081
2,771

22. ค่ ำตอบแทนกรรมกำร
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติ
บริ ษ ทั มหาชนจากัด โดยไม่ รวมเงิ นเดื อนและผลประโยชน์ ที่ เกี่ ย วข้องที่ จ่า ยให้ก ับ กรรมการซึ่ งดารง
ตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯด้วย
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23. ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558
และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2558
31 มีนาคม 2557
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ ำใช้ จ่ำย (รำยได้ ) ภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

(330)
(330)

(236)
(236)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
สาหรับผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ และขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน เนื่องจากบริ ษทั ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าวในอนาคต
24. หนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในภำยหน้ ำและภำระผูกพัน
24.1 คดีฟ้องร้ อง
24.1.1 คดีความที่บริ ษทั ถูกลูกค้าธุ รกิจหลักทรัพย์ฟ้องร้อง
1)

บริ ษ ทั ฯถูก ลูก ค้า ธุ ร กิ จ หลัก ทรัพ ย์ฟ้ องร้ อ งเป็ นจาเลยที ่ 2 เพื ่อ เรี ย กคืน หลัก ทรัพ ย์เป็ น
จานวนเงิ นประมาณ 3.3 ล้านบาท ในระหว่างปี 2547 ศาลได้มีคาพิพากษาให้บริ ษทั ฯในฐานะ
นายจ้างร่ วมรับผิดกับจาเลยที่ 1 และเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตาม
คาพิพากษาของศาลชั้นต้น ต่อมาบริ ษทั ฯได้ยื่นฎี กา ปั จจุบนั คดี อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎี ก า โดยทุ นทรั พย์ฟ้ องซึ่ งรวมเงิ นต้นและดอกเบี้ ยทั้งสิ้ นมี จ านวน 4.5 ล้านบาท
อย่า งไรก็ ต าม บริ ษ ทั ฯมี หลัก ประกันวางไว้เป็ นประกันเพื่อทุ เลาการบังคับคดี ออกไป โดย
บริ ษทั ฯได้ใช้เงินฝากในสถาบันการเงินวางเป็ นประกัน (หมายเหตุ 4) และได้ซ้ื อหลักทรัพย์เตรี ยม
ไว้เป็ นจานวนเงินประมาณ 0.1 ล้านบาท (หมายเหตุ 10) และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่
31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สินจากคดีความฟ้ องร้องไว้เป็ นจานวน 5.6
ล้านบาท
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2)

ในปี 2552 บริ ษทั ฯได้ถูกลูกค้าธุ รกิ จหลักทรัพย์รายหนึ่ งฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการผิด
สัญญาตัวแทนและ/หรื อนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องจานวน 34.8 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ศาลขั้นต้นได้พิพากษาให้บริ ษทั ฯรับผิดต่อโจทก์ ในระหว่าง
ปี 2555 บริ ษทั ฯได้ยื่นอุทธรณ์ โดยเมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ได้ตดั สิ นให้ยกฟ้ อง
ปั จจุ บนั คดี อยู่ในระหว่างการพิจารณายื่นฎี กาของลู กค้าธุ รกิ จหลักทรั พย์ โดยฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯเชื่อว่าบริ ษทั ฯจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อค่าเสี ยหายดังกล่าว

3)

เมื่ อ วัน ที่ 27 มี น าคม 2555 บริ ษ ัท ฯได้ถู ก ลู ก ค้า ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ร ายหนึ่ งฟ้ องร้ อ งเรี ย ก
ค่า เสี ย หายจากการผิดสัญญาตัวแทนนายหน้า ลาภมิ ค วรได้ โดยมี ทุ นทรั พ ย์ฟ้ องจานวน
11.23 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ศาลได้พิพากษายกฟ้ อง ปั จจุบนั คดีอยูใ่ น
ระหว่างการพิจารณายืน่ อุทธรณ์ของโจทก์ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่า บริ ษทั ฯจะไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบต่อค่าเสี ยหายดังกล่าว

อย่างไรก็ตามหากคดี ความข้างต้นทาให้เกิดความเสี ยหายเพิ่มเติมกับบริ ษทั ฯเกินกว่าประมาณการ
หนี้ สินที่บริ ษทั ฯได้พิจารณาไว้ในข้างต้น บริ ษทั ฯสามารถเรี ยกร้องความเสี ยหายจากบริ ษทั หลักทรัพย์
ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บล. ยูโอบี เคย์เฮียน”) ได้ตามสัญญารับโอนสิ ทธิ ระหว่าง
บริ ษทั ฯกับผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่รายใหม่ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับโอนสิ ทธิ ในการเรี ยกร้องความเสี ยหายจากคดีความ
ฟ้ องร้องที่เกิ ดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2556 จากผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ โดยบริ ษทั ฯสามารถเรี ยกร้องความ
เสี ยหายจากบล. ยูโอบี เคย์เฮียน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่คดีความสิ้ นสุ ด
24.1.2 คดีความที่บริ ษทั ถูกผูถ้ ือหุ ้นใหญ่รายเดิ มของบริ ษทั (เดิมชื่อหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน))
ฟ้ องร้อง
ในปี 2556 บริ ษทั ฯถูกผูถ้ ือหุ ้นใหญ่รายเดิมของบริ ษทั หลักทรัพย์ยไู นเต็ด จากัด (มหาชน) ฟ้ องร้อง
เป็ นจาเลยที่ 3 ห้ามไม่ให้โอนสิ ทธิการเป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ให้ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน ตามที่ได้รับ
อนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 3/2556 (หมายเหตุ 1) โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน
2557 ศาลชั้นต้นได้พิจารณายกฟ้ อง อย่างไรก็ตามผูถ้ ือหุ ้นใหญ่รายเดิมดังกล่าว ได้ทาการยื่น อุทธรณ์
ปั จจุบนั คดี ยงั อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ดัง นั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯ
จึงยังไม่ได้โอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวให้กบั บล.ยูโอบี เคย์เฮียน
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24.2 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าอาคารสานักงาน และสิ่ งอานวยความสะดวกที่ไม่สามารถยกเลิกได้โดยมี
ระยะเวลา 1 - 4 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาอีกคราวละ 1 - 4 ปี และบริ ษทั ฯมีสัญญาเช่ายานพาหนะที่ไม่
สามารถยกเลิกสัญญาได้ โดยมีระยะเวลา 4 ปี ตามอัตราค่าเช่ าที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ไม่มีสิทธิ ที่จะซื้ อสิ นทรัพย์เช่าดังกล่าวเมื่อสัญญาครบกาหนด ซึ่ งสัญญาจะสิ้ นสุ ดเดือน ธันวาคม 2561
วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริ การสาหรับสัญญาเช่าอาคารสานักงานและสิ่ งอานวยความสะดวก และยานพาหนะ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ประเภท

อาคารสานักงาน
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

งบการเงินรวม
จานวนเงินที่จะต้องจ่ายชาระ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 - 5 ปี
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 - 5 ปี
26,432
17,024
25,997
21,498
8,862
17,285
8,158
17,537
8,694
14,267
8,670
16,429
(หน่วย: พันบาท)

ประเภท

อาคารสานักงาน
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงินที่จะต้องจ่ายชาระ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 - 5 ปี
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 - 5 ปี
26,223
17,024
25,259
21,498
8,862
17,285
8,158
17,537
8,694
14,267
8,670
16,429

24.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่า
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง และเพื่อซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวน 9.73 ล้านบาท
และ 3.18 ล้านบาท ตามลาดับ
24.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีภาระที่ตอ้ งจ่ายเงินค่าธรรมเนี ยมซื้ อขาย
หลักทรัพย์ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นรายเดือนในอัตรา 50,000 บาท และในอัตราร้อยละ
0.005 ของมูลค่าซื้ อขายหลักทรัพย์
24.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีภาระต้องนาส่ งค่าบริ การให้บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะเป็ นผูด้ าเนินการให้บริ การระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ โดยคิด
ค่าบริ การในอัตราตามประเภทที่ให้บริ การ
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24.6 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีภาระที่ตอ้ งนาส่ งค่าธรรมเนี ยมการประกอบ
กิ จการตามที่ได้รับใบอนุ ญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยคิ ด
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้รวมของค่าธรรมเนี ยมโดยคานวณจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิดจากการค้า
หลัก ทรั พ ย์ป ระเภทตราสารแห่ ง หนี้ และหน่ ว ยลงทุ น และค่า ธรรมเนี ย มที ่ไ ด้รับ จากการจัด จ าหน่า ย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 500,000 บาทต่อปี
24.7 ณ วันที่ 31 มี นาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษ ทั ฯมี ภาระต้องจ่ า ยเงิ นสมทบให้ก ับ กองทุ น
ทดแทนความเสี ยหายในระบบชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ ซึ่ งภายใต้การดูแลของบริ ษ ทั ศูนย์รับฝาก
หลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จากัด และกองทุ น ทดแทนความเสี ย หายในการชาระราคา ของสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าซึ่ งอยูภ่ ายใต้การดูแลของบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด เป็ นรายเดือนในอัตราที่กาหนด
เป็ นร้อยละของมูลค่าการชาระและรับชาระราคาสุ ทธิของบริ ษทั ฯในแต่ละเดือน
24.8 ณ วันที่ 31 มี นาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษ ทั ฯมี ภาระที่ ต้องจ่ า ยเงิ นค่ า ธรรมเนี ย มรายปี
สมาชิ กตลาดอนุพนั ธ์ (“TFEX”) ให้แก่บริ ษทั ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ในอัตรา 500,000 บาทต่อปี และค่าธรรมเนียมรายปี ของบริ ษทั สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด ในอัตรา
300,000 บาทต่อปี และค่าสมาชิกรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
25. รำยกำรระหว่ ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมายถึ ง บุ คคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุ ม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม
หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รวมถึ งบริ ษทั ที่ ทาหน้าที่ถือหุ ้น นอกจากนี้
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม และ
มี อิท ธิ พ ลอย่า งเป็ นสาระส าคัญกับบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย ผูบ้ ริ หารสาคัญ กรรมการหรื อพนัก งานของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิ จการที่เกี่ ยวข้องกับ
บุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
รายชื่อของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้คือ
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอเอเอ็มซี จากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย

ประเภทของธุ รกิจ
บริ หารสิ นทรัพย์

ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯไม่มีรายการระหว่างบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็ นสาระสาคัญ และไม่มียอดคงค้างระหว่างกันที่เป็ นสาระสาคัญ ณ วันสิ้ นงวด
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ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารเป็ นค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสารองเลี้ยงชี พที่จ่าย
ให้แก่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ นที่ ทจ.24/2552 เรื่ อง “ข้อก าหนด
เกี่ยวกับกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์” ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2552
สาหรับงวดสามเดือนสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญ มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2558
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

9,458
387
9,845

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2558
2557
9,458
387
9,845

7,728
531
8,259

26. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดาเนินงานของส่ วนงาน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์
และบริ การ บริ ษทั ฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 3 ส่ วนงาน ดังนี้
-

ส่ วนงานด้านธุ รกิจหลักทรัพย์ เป็ นส่ วนงานที่เป็ นนายหน้าในการซื้ อขายหลักทรัพย์ นายหน้าในการ
ซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์

-

ส่ วนงานการลงทุน เป็ นส่ วนงานที่ดูแลการลงทุนในหลักทรัพย์และกองทุนส่ วนบุคคล

-

ส่ วนงานบริ หารสิ นทรัพย์ เป็ นส่ วนงานที่บริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพของสถาบันการเงิน

ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ย วกับ การจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิ บตั ิ ง านของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุ นจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่า โดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯบริ หารงาน
ด้านภาษีเงินได้ของทั้งกลุ่มโดยไม่มีการปั นส่ วนให้แต่ละส่ วนงานดาเนินงาน
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ราคาโอนระหว่างส่ วนงานดาเนินงานถูกกาหนดจากพื้นฐานของราคาที่สามารถต่อรองได้อย่างเป็ นอิสระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน (Arm’s length basis)
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ
2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนงานนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่
31 มีนำคม 2558
รำยได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน
ตามส่ วนงาน
รำยได้และค่ ำใช้ จ่ำยที่ไม่ ได้ปันส่ วน:
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นในการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ (รายได้)
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

ส่ วนงาน
การลงทุน

ส่ วนงานบริ หาร
สิ นทรัพย์

รวมส่ วนงาน

194,752
7,081
16,196
4,852

248
(61,626)

-

194,752
7,081
16,196
248
(56,774)

32,087

(65,886)

(3,120)

(36,919)
9,265
578
(57,139)
(84,215)
330
(83,885)
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(หน่วย: พันบาท)
ส่ วนงานนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์
และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2557
รำยได้
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานตามส่ วนงาน
รำยได้และค่ ำใช้ จ่ำยที่ไม่ ได้ปันส่ วน:
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่นในการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ (รายได้)
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

35,677
2,771
7,935
(44)
15,270

ส่ วนงาน
การลงทุน

1,203
232
449

รวมส่ วนงาน

35,677
2,771
7,935
1,203
188
15,719
896
(54,232)
(37,617)
236
(37,381)

27. กำรบริหำรควำมเสี่ ยง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2549 เรื่ อง การดารงเงินกองทุน
สภาพคล่องสุ ทธิ กาหนดให้บริ ษทั หลักทรัพย์ดารงเงิ นกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทาการใด ๆ ไม่
น้อยกว่า 15 ล้านบาทและไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไป
บริ ษทั ได้รับใบอนุญาตประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า บริ ษทั ต้องดารงเงิ นกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทาการ
ใดๆ ไม่นอ้ ยกว่า 25 ล้านบาทและไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทัว่ ไปและทรัพย์สินที่ตอ้ งวางเป็ นประกัน
เว้นแต่เป็ นกรณี ที่บริ ษทั ได้หยุดการประกอบธุ รกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าประเภทดังกล่าว และได้มีหนังสื อ
แจ้งความประสงค์ดงั กล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริ ษทั
ต้องดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ เมื่อสิ้ นวันทาการใดๆ ตามที่กาหนดในวรรคที่หนึ่งข้างต้นแทน
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นอกจากนี้ ต ามข้อบัง คับ สมาชิ ก ของส านัก หัก บัญชี (ประเทศไทย) จากัด (ส านัก หัก บัญชี ) หมวด 300
สมาชิก เรื่ องคุณสมบัติเฉพาะของสมาชิกสามัญ กาหนดให้สมาชิกสามัญต้องมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า
100 ล้านบาท สาหรับสมาชิกที่ทาธุ รกรรมเฉพาะการซื้ อขายในตลาดอนุพนั ธ์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ดารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุ ทธิ ได้สูงกว่า
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีส่วนของผูถ้ ือหุ น้ เกินกว่าเกณฑ์ที่
สานักหักบัญชีกาหนด
28. กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ที่ เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มี
สภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะใช้
วิธีราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนาเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิ จการจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่
เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่ายุติธรรม กาหนดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของ
ข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อ มู ล อื่ น ที่ ส ามารถสั ง เกตได้ข องสิ นทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น ไม่ ว่า จะเป็ นข้อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยก
แสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ตราสารทุน
ตราสารหนี้

453,233
382,327

-

-

453,232
382,327

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
29. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 ของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิ ดังนี้
ก)

อนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจานวน 1,331,716,928 บาท เป็ น 1,325,403,898 บาท
โดยการยกเลิ ก หุ ้นสามัญที่ ย งั ไม่ ไ ด้จาหน่ า ยจานวน 6,313,030 หุ ้น มู ล ค่ า หุ ้นละ 1 บาท (ยกเว้น
หุ น้ สามัญที่สารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะ
ซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 2 (W2) - AEC-W2 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 2”) และใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯรุ่ นที่ 3 (W3) - AEC-W3) (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 3”) ที่
ได้ออกไปแล้วและยังคงเหลืออยูจ่ านวน 130,000,000 หุ น้ ) และอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ข)

อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากจานวน 1,325,403,898 บาท เป็ นจานวน 2,414,615,498
บาท โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่จานวน 1,089,211,600 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท และอนุ มตั ิการแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ค)

อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 300,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสิ ทธิ การถื อหุ ้น (Right offering: RO) ควบกับใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 4 (W4) - AEC - W4 (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 4”)
จานวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย
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ง)

อนุ มตั ิการออกและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 200,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement: PP) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดหุ ้นที่
ทจ.28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ ควบกับใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 5 (W5) -AEC-W5) (“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่5”) จานวน
ไม่เกิน 200,000,000 หน่วย

จ)

อนุ มตั ิแผนการปรับโครงสร้ างกิ จการของบริ ษทั ฯและการดาเนิ นการอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการปรั บ
โครงสร้างของบริ ษทั ฯ
1)

จัด ตั้ง บริ ษัท โฮลดิ้ ง เป็ นบริ ษัท มหาชนจ ากัด เพื่ อ รองรั บ แผนการปรั บ โครงสร้ า งกิ จ การ
ทั้งนี้ บริ ษทั โฮลดิ้งจะทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้ างการถื อหุ ้นของ
บริ ษทั โดยในการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะมีลกั ษณะโครงสร้ างเดี ยวกับทุนจดทะเบียน
ปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ

2)

บริ ษทั โฮลดิ้งทาคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยการออกแบบและเสนอขายหลักทรัพย์
ที่ออกใหม่ของบริ ษทั โฮลดิ้งด้วยการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯโดยในทาคาเสนอ
ซื้ อหุ ้นจากผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ บริ ษทั โฮลดิ้งจะชาระค่าหุ ้นเป็ นหุ ้นสามัญของบริ ษทั โฮลดิ้ ง
และการทาคาเสนอซื้ อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น บริ ษทั โฮลดิ้ งจะชาระใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นเป็ นใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นของบริ ษทั โฮลดิ้ง และบริ ษทั โฮลดิ้งจะรับ
โอนธุ ร กิ จ ลงทุ น จากบริ ษ ัท ฯและจะด าเนิ น ธุ ร กิ จ ลงทุ นแทนบริ ษ ัท ฯต่ อ ไป ทั้ง นี้ เมื่ อ การ
ดาเนิ นการเสนอซื้ อขายหลักทรัพย์สาเร็ จตามเงื่อนไข บริ ษทั โฮลดิ้งจะเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทยต่ อไป ในขณะที่ หุ้นของบริ ษทั โฮลดิ้ งเข้า จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจะถูกเพิกถอนออกจากการเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ภายใต้แผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริ ษทั ฯตามที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ยังรวมถึ งการอนุ มตั ิการขอเพิกถอนหุ ้นของบริ ษ ทั ฯจากการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ซึ่ งวาระ
ดังกล่าวยังต้องรอการพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯอีกครั้ง
3.

กำรอนุมัติให้ ออกงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
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