บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
รำยงำน และ งบกำรเงินระหว่ำงกำล
31 มีนำคม 2560

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560 ของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดสำมเดือน
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบย่อของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) และได้
สอบทำนงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตำมวิธีส่วนได้เสี ย งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตำมวิธี
ส่ วนได้เสี ย และงบกระแสเงินสดตำมวิธีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ซึ่ งผูบ้ ริ หำรของกิจกำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลเหล่ำนี้ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ส่ วนข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรให้
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ
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 กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล ในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของข้ำพเจ้ำ

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้ำพเจ้ำขอให้ขอ้ สังเกตตำมที่กล่ำวไว้หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ 19.1.3 บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องเป็ นจำเลยร่ วม
ในคดีกำรโอนหุน้ ของลูกค้ำรำยหนึ่ง เนื่องจำกคดียงั อยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลชั้นต้น ซึ่ งศำลยังไม่มี
คำพิพำกษำถึงที่สุด เป็ นเหตุให้ผลของคดียงั ไม่สำมำรถระบุได้ในขณะนี้ บริ ษทั ฯจึงยังไม่มีกำรบันทึกบัญชีใด ๆ
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณี ดงั กล่ำวข้ำงต้นแต่อย่ำงใด

รัตนำ จำละ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3734
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 11 พฤษภำคม 2560
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บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

3
4
5
6
7

8, 20

3,595
273,294
1,196,525
821,882
170,597
34,215
3,705
155,572
2,659,385

95,459
351,913
904,172
1,062,471
18,370
174,737
36,979
3,349
72,957
2,720,407

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2560
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)
แต่สอบทานแล้ว)
หนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิน
หลักทรัพย์ขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ตราสารหนี้ ที่ออกและเงินกูย้ ืมอื่น
ประมาณการหนี้สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ินและส่ วนของเจ้ ำของ

9
10
11
12

193,557
46,794
718,171
515
466,329
16,318
69,060
1,510,744

198,930
785,091
703
463,939
14,148
113,111
1,575,922

1,224,245
85,227

1,224,245
85,227

17,208
(178,039)
1,148,641
2,659,385
-

17,208
(182,195)
1,144,485
2,720,407
-
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)
งบการเงินที่
แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
หมายเหตุ
2560
กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ำใช้ จ่ำย
กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

15
16

7.2

17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2559

135,348
21,497
9,224
46,925
(32)
552
213,514

125,336
14,981
10,139
20,158
2,324
172,938

135,348
21,497
9,224
46,420
552
213,041

125,336
14,981
10,139
19,328
274
170,058

118,515
23,346
13,798
53,583
209,242
4,272
357
4,629

103,605
22,859
10,783
48,946
186,193
(13,255)
351
(12,904)

118,515
23,346
13,798
53,583
209,242
3,799
357
4,156

103,084
22,859
10,783
46,235
182,961
(12,903)
351
(12,552)

-

-

-

-

4,629

(12,904)

4,156

(12,552)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็ นบาท)
งบการเงินที่
แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
หมายเหตุ
2560
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

4,629
4,629

(12,869)
(35)
(12,904)

4,156

(12,552)

4,629
4,629

(12,869)
(35)
(12,904)

4,156

(12,552)

0.004

(0.01)

0.003

(0.01)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ขาดทุนสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
1,224,245
1,224,245

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
85,227
85,227

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว
1,224,245
1,224,245

งบการเงินรวม
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว
(ขาดทุน)
17,208
(164,251)
(12,869)
(12,869)
17,208
(177,120)

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
85,227
85,227

ส่วนของเจ้าของ
ของบริ ษทั ฯ
1,162,429
(12,869)
(12,869)
1,149,560

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวม
ของบริ ษทั ย่อย
ส่วนของเจ้าของ
6,067
1,168,496
(35)
(12,904)
(35)
(12,904)
6,032
1,155,592

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของเจ้าของ
จัดสรรแล้ว
(ขาดทุน)
ของบริ ษทั ฯ
17,208
(182,668)
1,144,012
4,629
4,629
4,629
4,629
17,208
(178,039)
1,148,641

รวม
ส่วนของเจ้าของ
1,144,012
4,629
4,629
1,148,641

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
(หน่วย: พันบาท)

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ยังไม่ได้จดั สรร
จัดสรรแล้ว
(ขาดทุน)

รวม
ส่วนของเจ้าของ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ขาดทุนสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด (ขาดทุน)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

1,224,245
1,224,245

85,227
85,227

17,208
17,208

(168,105)
(12,552)
(12,552)
(180,657)

1,158,575
(12,552)
(12,552)
1,146,023

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

1,224,245
1,224,245

85,227
85,227

17,208
17,208

(182,195)
4,156
4,156
(178,039)

1,144,485
4,156
4,156
1,148,641

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่
แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2560
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดจาหน่าย
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กาไรจากการจาหน่ายส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ประมาณการหนี้สินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้สานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุน
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
หลักทรัพย์ขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
เจ้าหนี้สานักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินอื่น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

4,272

(13,255)

3,799

(12,903)

14,197
(6,223)
(510)
32
-

13,778
(7,606)
44

14,197
(6,223)
(5)
-

13,466
(7,606)
44

20
2,170
13,798
(22,226)
(13,862)
20,712
(6,819)

2,144
10,783
(15,757)
(10,783)
15,323
(4,769)

20
2,170
13,798
(22,226)
(13,862)
20,712
(6,819)

2,144
10,783
(14,927)
(10,783)
14,474
(4,571)

5,561

(10,098)

5,561

(9,879)

78,619
(292,353)
247,835
(75,305)

(25,621)
(68,922)
1,796
(51,752)

78,619
(292,353)
247,835
(75,305)

(25,621)
(68,922)
1,796
(51,220)

(5,373)
46,794
(66,920)
(38,712)
(99,854)

(102,570)
238,777
890
(17,500)

(5,373)
46,794
(66,920)
(38,712)
(99,854)

(102,570)
238,777
(1,312)
(18,951)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่
แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2560
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับในการขายส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากการออกตัว๋ แลกเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

18,375
(6,615)
1
(5,973)
5,788

(223)
(296)
(519)

18,375
(6,615)
1
(5,973)
5,788

(223)
(296)
(519)

2,390
(188)
2,202
(91,864)
95,459
3,595

(38,381)
(177)
(38,558)
(56,577)
139,788
83,211

2,390
(188)
2,202
(91,864)
95,459
3,595

(38,381)
(177)
(38,558)
(58,028)
135,679
77,651

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั หลักทรั พย์ เออี ซี จากัด (มหาชน) (เดิ มชื่ อบริ ษทั หลักทรั พย์ ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)) เป็ นบริ ษทั
มหาชน ซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาในประเทศไทย บริ ษทั ฯประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์โดยได้รับใบอนุ ญาต
ประกอบธุ รกิ จ หลัก ทรั พ ย์ไ ด้แ ก่ ธุ รกิ จ นายหน้า ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย์ การค้า หลัก ทรั พ ย์ การจัดจ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ ที่ปรึ กษาการลงทุน การเป็ นตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
และการจัดการกองทุนส่ วนบุคคล
บริ ษทั ฯมีที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนตั้งอยูเ่ ลขที่ 63 ชั้น 15 และชั้น 17 อาคารแอทธิ นี ทาวเวอร์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯมีสาขาในกรุ งเทพฯและต่างจังหวัดรวม 15
สาขา (31 ธันวาคม 2559: 14 สาขา)
ในปี 2554 บริ ษทั ฯได้ขายและโอนธุ รกิ จหลักทรัพย์ประเภทการเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ และธุ รกิ จ
การเป็ นตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ให้แก่บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) (“บล.ยูโอบี เคเฮียน”)โดยภายหลังการขายและโอนธุ รกิ จดังกล่าว บริ ษทั ฯได้รับอนุญาตให้หยุด
ดาเนิ นธุ รกิ จดังกล่ าวเป็ นการชัว่ คราวจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“ก.ล.ต”) ตั้งแต่วนั ที่ 25 ตุลาคม 2554 และได้รับอนุ ญาตจากตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย (“ตลท.”) และ
บริ ษทั ตลาดสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“TFEX”) ให้หยุดประกอบธุ รกิ จดังกล่ าว
ตั้งแต่วนั ที่ 25 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ ภายหลังการขายและโอนธุ รกิจ บริ ษทั ฯยังคง
ประกอบธุ รกิ จหลักทรั พย์ประเภทกิ จการค้าหลักทรั พย์ กิ จการจาหน่ ายหลักทรั พย์ และกิ จการที่ ปรึ กษาทาง
การเงินต่อไป
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 บริ ษทั ฯได้รับแจ้งจาก บล. ยูโอบี เคย์เฮียน ซึ่ งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ
ณ วัน ที่ด งั กล่า วได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้น โดยได้จาหน่ ายหุ ้นทั้งหมดที่ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน ถือไว้
จานวน 157,796,396 หุ ้น คิด เป็ นร้อ ยละ 93.47 ของทุน ช าระแล้ว ให้ก บั นักลงทุ นกลุ่ มหนึ่ ง และในวัน
เดี ยวกันที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯครั้ งที่ 3/2556 ได้มีมติอนุ มตั ิการโอนทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
ก)
ข)

โอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิกของ ตลท. ให้แก่ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน หรื อบุคคลตามที่บล. ยูโอบี เคย์เฮียน
ระบุ และ
โอนธุ รกิ จตราสารหนี้ และการจัดจาหน่ า ยหน่ วยลงทุ น ซึ่ ง จะประกอบด้วยลู กค้า พนัก งาน และ
สิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจดังกล่าวให้แก่บล. ยูโอบี เคย์เฮียน

มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่กล่าวมาข้างต้นรวมทั้งสิ้ น 2 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีแผนจะกลับเข้าดาเนิ นการธุ รกิจหลักทรัพย์และนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากการ
โอนธุ รกิจ และการโอนสิ ทธิ ดงั กล่าวข้างต้นให้แก่บล. ยูโอบี เคย์เฮียน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาซื้ อขายธุ รกิจกับ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน โดยบริ ษทั ฯจะโอน
สิ นทรัพย์ที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จตราสารหนี้ และการจัดจาหน่ ายหน่ วยลงทุน และโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กของ
ตลท. โดยการโอนธุ รกิ จตราสารหนี้ และการจัดจาหน่ า ยหน่ วยลงทุน ให้มีผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2556
ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับชาระเงินทั้งจานวนเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯยังไม่ได้ดาเนิ นการโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กของ ตลท. ให้แก่ บล. บูโอบี เคย์เฮียน
เนื่ องจากผูถ้ ื อหุ ้น ใหญ่ ร ายเดิ ม ของบริ ษ ทั ฯ ได้ยื่นค าร้ องต่ อศาลแพ่ง กรุ ง เทพใต้ เพื่ อ ขอให้ ศ าลมี ค าสั่ ง
คุม้ ครองชัว่ คราวระงับการโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กตลท. ให้แก่ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน และได้ยื่นฟ้ องบริ ษทั ฯ
เป็ นจาเลยที่ 3 ต่อศาลชั้นต้น เพื่อห้ามบริ ษทั ฯโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ ก ตลท. ให้แก่ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน
ประกอบกับบริ ษทั ฯได้รับหนังสื อแสดงเจตจานงยัง ไม่พร้ อมในการรั บโอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ ก ตลท.
จาก บล.ยูโอบี เคย์เฮียน ดังนั้น เพื่อให้บริ ษทั ฯสามารถดาเนิ นธุ รกิจได้ตามแผนงานที่กาหนดไว้ บริ ษทั ฯจึง
ดาเนิ นการยื่นหนังสื อเพื่อขอกลับมาเริ่ มประกอบธุ รกิ จหลักทรัพย์ และสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าต่อ ก.ล.ต.
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 และยื่นต่อ TFEX เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 และยื่นต่อ ตลท. เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2556
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ต่อมาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 ก.ล.ต ได้อนุ ญาตให้บริ ษทั ฯเริ่ มประกอบธุ รกิจการเป็ นนายหน้าซื้ อขาย
หลักทรัพย์และการเป็ นตัวแทนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า และในวันเดี ยวกัน ตลท. และ TFEX อนุญาตให้
บริ ษทั ฯเริ่ มส่ งคาสั่งซื้ อขายหลักทรัพย์ และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า โดยใช้ชื่อย่อ AEC ได้ต้ งั แต่วนั ที่
4 ตุลาคม 2556 เป็ นต้นไป
เมื่ อ วัน ที่ 19 ธัน วาคม 2556 ศาลแพ่ ง กรุ ง เทพใต้มี ค าสั่ ง ยกค าร้ อ งขอคุ ้ม ครองชั่ว คราว และเมื่ อวันที่
23 กันยายน 2557 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้ องโจทก์ และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน่ ตามศาลชั้นต้น อย่างไรก็ตาม โจทก์ได้ยื่นฎีกา ปั จจุบนั คดียงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯจึงยังไม่ได้โอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กตลท. ดังกล่าวให้กบั บล.ยูโอบี
เคย์เฮียน
1.2 เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินระหว่ ำงกำล
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง การรายงานทาง
การเงินระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและ
งบกระแสเงิ นสดในรู ปแบบเช่ นเดี ยวกับงบการเงิ นประจาปี และการแสดงรายการในงบการเงิ นได้ทาขึ้น
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่
สธ. 22/2559 เรื่ อง แบบงบการเงินสาหรับบริ ษทั หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิ นประจาปี ที่นาเสนอครั้ งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูล
ที่นาเสนอซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไปกับงบ
การเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษัท ฯใช้ เ ป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.3 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึ งแนวปฏิ บตั ิทางบัญชี ฉบับใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
2.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

3.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตัว๋ เงินระยะสั้นที่
มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา
หัก: เงินฝากในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

752,102
(748,507)
3,595

718,140
(622,681)
95,459
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.

ลูกหนีส้ ำนักหักบัญชี
(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนี้สานักหักบัญชี
หัก: ลูกหนี้สานักหักบัญชีในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
รวมลูกหนี้สานักหักบัญชี

5.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
320,422
407,478
(47,128)
(55,565)
273,294
351,913

ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์และสั ญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้ที่อยูร่ ะหว่างดาเนินคดี
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

491,680
598,137
53,016
38,033

441,419
452,206
-

95,306
1,276,172
37
(86,558)
1,189,651

95,306
988,931
37
(86,558)
902,410

6,874
1,196,525

1,762
904,172

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯมีลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์และลูกหนี้ อื่นที่ระงับการรับรู้รายได้
เป็ นจานวนประมาณ 95 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 95 ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.1 ลูกหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่วงหน้ ำจำแนกตำมกำรจัดชั้น
บริ ษทั ฯได้จดั ชั้นลู กหนี้ ธุรกิ จหลักทรั พย์และสัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าที่ เข้าเกณฑ์การจัดชั้นตามประกาศของ
ก.ล.ต ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560

มูลหนี้ปกติ
มูลหนี้จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
มูลหนี้จดั ชั้นสงสัย
รวม

จานวนหนี้
1,187,741
8,784
86,558
1,283,083

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ
ที่ต้ งั ไว้
(86,558)
(86,558)

31 ธันวาคม 2559
มูลหนี้ สุทธิ
หลังหัก
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
1,187,741
8,784
1,196,525

จานวนหนี้
895,388
8,784
86,558
990,730

ค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสูญ
ที่ต้ งั ไว้
(86,558)
(86,558)

มูลหนี้ สุทธิ
หลังหัก
ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ
895,388
8,784
904,172

5.2 ค่ ำเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
(หน่วย: พันบาท)

ยอดต้นงวด/ปี
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ยอดปลายงวด/ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
86,558
86,558
86,558
86,558
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

เงินลงทุน

6.1 รำคำทุนและมูลค่ ำยุติธรรม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน/
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม ราคาตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์ เพือ่ ค้ ำ
ตราสารทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากประจา
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป
หุน้ สามัญที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุน

108,890
209,608
318,498
27,885
346,383

136,803
209,580
346,383
346,383

167,826
415,000
280,539
863,365
21,661
885,026

1,098,045
77,507
347,992
1,523,544
(1,098,045)
425,499

897,168
77,472
49,973
1,024,613
(897,168)
127,445

50,000
50,000
821,882

50,000
50,000
1,062,471

189,964
415,027
280,035
885,026
885,026

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เงินฝากประจาจานวน 78 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 77 ล้านบาท) เป็ นเงินฝาก
ประจา ซึ่งบริ ษทั ฯได้นาไปค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินกูย้ มื ธนาคาร การออกหนังสื อค้ าประกัน
โดยธนาคาร
6.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ ละตรำสำรทุนทีม่ ีภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีภาระผูกพันดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
หลักทรัพย์ขายโดยมีสญ
ั ญาซื้อคืน
- หลักทรัพย์เพื่อค้า

191,508

196,905
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.3 เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงินและเงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ ยกตำมอำยุคงเหลือของสั ญญำ
(หน่วย: พันบาท)

ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากประจา
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

1,098,045
77,507
347,992
(1,098,045)
425,499

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
ครบกาหนด
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
-

รวม
-

1,098,045
77,507
347,992
(1,098,045)
425,929
(หน่วย: พันบาท)

ภายใน 1 ปี
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากประจา
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หัก: เงินลงทุนในนามบริ ษทั ฯเพื่อลูกค้า
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด

897,168
77,472
49,973
(897,168)
127,445

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
ครบกาหนด
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
-

รวม
-

897,168
77,472
49,973
(897,168)
127,445
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

7.1 รำยละเอียดของบริษัทร่ วม
(หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั

ลักษณะ
ธุรกิจ

บริ ษทั บริ หาร
บริ หาร
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
เอเอเอ็มซี จากัด
รวม

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย

สัดส่ วนเงินลงทุน
31
31
มีนาคม ธันวาคม
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ราคาทุน
เงินลงทุน
31
31
31
31
มีนาคม ธันวาคม มีนาคม ธันวาคม
2560
2559
2560
2559

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน
31
31
มีนาคม ธันวาคม
2560
2559

-

18,370

-

-

-

18,370

-

18,370

-

-

-

18,370

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริ ษทั ฯขายเงิ นลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอเอเอ็มซี จากัด
ให้แก่บุคคลภายนอกจานวน 600,000 หุน้ เป็ นจานวนเงิน 36.75 ล้านบาท ภายหลังการขายสัดส่ วนการถือหุ ้นของ
บริ ษทั ฯลดลงจากร้อยละ 90 เป็ นร้อยละ 30 บริ ษทั ฯได้ทาการประเมินเรื่ องการควบคุมบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
เอเอเอ็มซี จากัด และสรุ ปว่าบริ ษทั ฯสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว บริ ษทั ฯจึงรับรู ้การขายเงิ นลงทุน
เป็ นการสู ญเสี ยการควบคุมในบริ ษทั ย่อยและปรับเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอเอเอ็มซี
จากัด จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯขายเงินลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ เอเอเอ็มซี จากัด
ให้แก่บุคคลภายนอกในส่ วนที่เหลือทั้งหมด จานวน 299,996 หุ ้น เป็ นจานวน 18,374,755 บาท โดยมีกาไร
จากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจานวน 509,801 บาท
และในงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 4,375 บาท ตามลาดับ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.2 ส่ วนแบ่ งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่า งงวด บริ ษ ทั ฯรั บ รู ้ ส่ วนแบ่ ง ก าไร/ขาดทุ น จากการลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ ว มในงบการเงิ น ที่ แ สดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยและรับรู้เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์
เอเอเอ็มซี จากัด
รวม

8.

งบการเงิน
ที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกาไร/ขาดทุนจาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่างงวด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
2560
2559
(32)
(32)

-

งบการเงิน
ที่แสดง
เงินลงทุนตาม
วิธีส่วนได้เสี ย งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่นจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่างงวด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
2560
2559
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับ
ในระหว่างงวด
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม
2560
2559
-

-

สิ นทรัพย์อนื่

เงินมัดจา
เงินสมทบกองทุนทดแทนความเสี ยหาย
เงินประกันหลักทรัพย์เพื่อความมัน่ คง
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้ค่าขายเงินลงทุน
ลูกหนี้ตวั๋ แลกเงิน
อื่น ๆ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
10,360
10,466
31,021
30,215
5,000
5,000
20,315
7,267
6,740
6,249
6,580
4,075
21,398
45,000
9,551
10,078
(393)
(393)
155,572
72,957
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9.

หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯมีหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ ภาคเอกชนที่ขายโดยมีสัญญาซื้ อคื น
จานวน 194 ล้านบาท ซึ่ งทยอยครบกาหนดชาระภายใน 3 เดือน

10. เจ้ ำหนีธ้ ุรกิจหลักทรัพย์ และสั ญญำซื้อขำยล่ วงหน้ ำ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ซ้ือหลักทรัพย์ดว้ ยเงินสด
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

675,809
38,033
713,842

779,764
779,764

4,329
718,171

5,327
785,091

11. ตรำสำรหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยมื อืน่
(หน่วย: พันบาท)

ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
4.20 - 5.75
5.40 - 5.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
ระยะเวลาของหนี้ที่จะครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
396,329
70,000
466,329

-

-

396,329
70,000
466,329
(หน่วย: พันบาท)

ตัว๋ แลกเงิน
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
4.20 - 5.75
5.40 - 5.75

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
ระยะเวลาของหนี้ที่จะครบกาหนดชาระ
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
393,939
70,000
463,939

-

-

393,939
70,000
463,939
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12. ประมำณกำรหนีส้ ิ นสำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 จานวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ ง
เป็ นเงินชดเชยเมื่อออกจำกงำนแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวพนักงำนต้ นงวด/ปี
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานด้าน
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างงวด/ปี
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยงวด/ปี

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
14,148

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
13,835

2,353
87

7,988
401

(270)
16,318

(4,096)
579
(4,559)
14,148

ค่าใช้จ่ายที่บนั ทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้ดงั กล่าว
มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสี ย/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2560
2,353
87
2,440

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2559
2,044
100
2,144
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ข้อ สมมติ ฐ านในการประมาณการตามหลัก การคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ที่ ส าคัญ ที่ ใ ช้ ใ นการค านวณ
ภาระผูก พัน ภายใต้โ ครงการผลประโยชน์ พ นัก งานหลัง ออกจากงาน ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2560 และ
31 ธันวาคม 2559 มีดงั ต่อไปนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

31 มีนาคม 2560
ร้อยละ 2.45
ร้อยละ 3
ร้อยละ 0 - 20.5
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน

31 ธันวาคม 2559
ร้อยละ 2.45
ร้อยละ 3
ร้อยละ 0 - 20.5
ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุของพนักงาน

13. ทุนเรือนหุ้น
31 มีนาคม 2560
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(พันหุน้ )
(พันบาท)
ทุนจดทะเบียน (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท)
2,414,615
2,414,615
ทุนที่ออกและชาระแล้ว (มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท) 1,224,245
1,224,245

31 ธันวาคม 2559
จานวนหุน้
จานวนเงิน
(พันหุน้ )
(พันบาท)
2,414,615
2,414,615
1,224,245
1,224,245

14. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิซื้อหุ้นสำมัญ
บริ ษทั ฯได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับการจัดสรร โดยรายละเอียดของใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญมีดงั นี้
(1) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่ นที่ 2 (“AEC-W2”) จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯที่จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่ วนการลงทุนในอัตรา 1 หุ น้ สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย : 168,816,704 หน่วย
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรร : 165,660,189 หน่วย
จานวนหุน้ สามัญที่รองรับการใช้สิทธิ : 165,660,189 หุน้
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญได้ 1 หุน้
ราคาขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 0 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
ราคาใช้สิทธิ
: 2 บาทต่อหุ น้ เว้นแต่จะมีเงื่อนไขการปรับสิ ทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิ ทธิ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 11 เมษายน 2557
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

: ใช้สิทธิได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนด
วันใช้สิทธิ ครั้งแรกคือวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และวันใช้สิทธิ ครั้ง
สุ ดท้ายคือวันที่ 10 เมษายน 2560
: บริ ษทั ฯได้นาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ น้ ีเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ในระหว่างงวด ไม่มีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ขา้ งต้น ทาให้ยอดคงเหลือของ AEC-W2 ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจานวนเท่าที่จดั สรรคือ 165,660,189 หน่วย
(2) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 3 (“AEC-W3”) จัดสรรให้แก่ผลู ้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจงที่จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่ม
ในอัตรา 2 หุ น้ สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรร : 50,000,000 หน่วย
จานวนหุน้ สามัญที่รองรับการใช้สิทธิ : 50,000,000 หุน้
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญได้ 1 หุน้
ราคาขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 0 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
ราคาใช้สิทธิ
: 3 บาทต่อหุ น้ เว้นแต่จะมีเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ตามเงื่อนไข
การปรับสิ ทธิ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 27 มกราคม 2558
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ใช้สิทธิได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน
ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนดวันใช้
สิ ทธิ ครั้งแรกคือวันที่ 31 มีนาคม 2558 และวันใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย
คือวันที่ 26 มกราคม 2561
ในระหว่างงวด ไม่มีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ขา้ งต้น ทาให้ยอดคงเหลือของ AEC-W3 ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจานวนเท่าที่จดั สรรคือ 50,000,000 หน่วย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(3) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 4 (“AEC-W4”) จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมของบริ ษทั ฯที่จองซื้ อหุ น้ สามัญเพิม่ ทุน
ตามสัดส่ วนการลงทุนในอัตรา 1 หุ น้ สามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย : 300,000,000 หน่วย
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรร : 114,501,049 หน่วย
จานวนหุน้ สามัญที่รองรับการใช้สิทธิ : 114,501,049 หุน้
อัตราการใช้สิทธิ
: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญได้ 1 หุน้
ราคาขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 0 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
ราคาใช้สิทธิ
: 1 บาทต่อหุ น้ เว้นแต่จะมีเงื่อนไขการปรับสิ ทธิ ตามเงื่อนไข
การปรับสิ ทธิ
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 28 พฤษภาคม 2558
อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ
: ใช้สิทธิได้ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมิถุนายนและเดือน
ธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยกาหนด
วันใช้สิทธิ ครั้งแรกคือวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และวันใช้สิทธิ ครั้ง
สุ ดท้ายคือวันที่ 27 พฤษภาคม 2561
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: บริ ษทั ฯได้นาใบสาคัญแสดงสิ ทธิ น้ ีเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
ในระหว่างงวด ไม่มีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ขา้ งต้น ทาให้ยอดคงเหลือของ AEC-W4 ณ วันที่
31 มีนาคม 2560 มีจานวนเท่าที่จดั สรรคือ 114,501,049 หน่วย
(4) ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ รุ่นที่ 5 (“AEC-W5”) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด คือ ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขาย : 200,000,000 หน่วย
จานวนใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จดั สรร : 0 หน่วย
จานวนหุน้ สามัญที่รองรับการใช้สิทธิ : 200,000,000 หุน้
ราคาขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
: 0 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
สาหรับ AEC-W5 ยังไม่มีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แก่บุคคลในวงจากัดดังกล่าว จึงไม่มียอด
คงเหลือของ AEC-W5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

15

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. รำยได้ ค่ำนำยหน้ ำ
(หน่วย: พันบาท)

ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมรายได้ค่านายหน้า

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2560
วันที่ 31 มีนาคม 2559
118,004
102,565
17,344
22,771
135,348
125,336

16. รำยได้ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2560
วันที่ 31 มีนาคม 2559
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
807
1,570
ที่ปรึ กษาการลงทุน
5,648
2,375
จัดจาหน่ายตัว๋ แลกเงิน
12,269
7,431
ซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
902
1,075
อื่น ๆ
1,871
2,530
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
21,497
14,981
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. ภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษี เงิ นได้ของบริ ษทั ฯสาหรับงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2560
วันที่ 31 มีนาคม 2559
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับงวด
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

-

-

357
357

351
351

18. กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
(ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ 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 นหุ น้ สามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันออกหุ น้ สามัญเทียบเท่า
อย่างไรก็ตาม ไม่มีการคานวณกาไรต่อหุ ้นปรับลดสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
2559 เนื่องจากไม่มีจานวนหุ น้ สามัญเทียบเท่าที่บริ ษทั ฯ อาจต้องออกสาหรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญแปลงเป็ นหุ น้ สามัญ (เนื่องจากใช้สิทธิ สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ น้ สามัญ)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานแสดงการคานวณได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2560
วันที่ 31 มีนาคม 2559
4,629
(12,869)
1,224,245
1,224,245
0.004
(0.01)
(หน่วย: พันบาท)

กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุน้ )
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560
2559
4,156
(12,552)
1,224,245
1,224,245
0.003
(0.01)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19. หนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในภำยหน้ ำและภำระผูกพัน
19.1 คดีฟ้องร้ อง
19.1.1 คดีความที่บริ ษทั ถูกลูกค้าธุ รกิจหลักทรัพย์ฟ้องร้อง
ในปี 2552 บริ ษทั ฯได้ถูกลูกค้าธุ รกิจหลักทรัพย์รายหนึ่ งฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจากการผิดสัญญา
ตัวแทนและ/หรื อนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องจานวน 34.8 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2554 ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริ ษทั ฯรับผิดต่อโจทก์ ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ฯได้ยื่น
อุทธรณ์ และเมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2557 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้ อง ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎี กาว่าจะอนุ ญาตให้โจทก์ยื่นฏี กาได้หรื อไม่ โดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่า
บริ ษทั ฯจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อค่าเสี ยหายดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากคดีความข้างต้นทาให้เกิ ดความเสี ยหายเพิ่มเติมกับบริ ษทั ฯเกินกว่าประมาณการ
หนี้ สินที่บริ ษทั ฯได้พิจารณาไว้ในข้างต้น บริ ษทั ฯสามารถเรี ยกร้ องความเสี ยหายจาก บล. ยูโอบี เคย์เฮียน
ได้ตามสัญญารับโอนสิ ทธิ ระหว่างบริ ษทั ฯกับผูถ้ ือหุ ้นใหญ่รายใหม่ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้รับโอนสิ ทธิ ในการ
เรี ยกร้องความเสี ยหายจากคดีความฟ้ องร้องที่เกิ ดขึ้นก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2556 จากผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
โดยบริ ษทั ฯสามารถเรี ยกร้องความเสี ยหายจาก บล. ยูโอบี เคย์เฮียน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่คดีความ
สิ้ นสุ ด
19.1.2 คดีความที่บริ ษทั ถูกผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่รายเดิมของบริ ษทั ฟ้ องร้อง
ในปี 2556 บริ ษ ทั ฯถู กผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่รายเดิ ม ฟ้ องร้ องเป็ นจาเลยที่ 3 ห้ามไม่ใ ห้โอนสิ ทธิ การเป็ น
สมาชิก ตลท. ให้ บล. ยูโอบี เคย์เฮียน ตามที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้ง
ที่ 3/2556 (หมายเหตุ 1.1) โดยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้ องโจทก์ อย่างไร
ก็ตามผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่รายเดิมดังกล่าว ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้ อง
โจทก์ โจทก์ ยื่ น ฏี ก าปั จ จุ บ ัน คดี ย งั อยู่ ใ นระหว่ า งการพิ จ ารณาของศาลฎี ก า ดัง นั้ น ณ วัน ที่
31 มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯจึงยังไม่ได้โอนสิ ทธิ การเป็ นสมาชิ กตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ดังกล่าวให้กบั บล.ยูโอบี เคย์เฮียน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19.1.3 คดีการโอนหุน้ ของลูกค้ารายหนึ่ง
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 บริ ษทั ฯถูกฟ้ องร้องเป็ นจาเลยร่ วม (จาเลยที่ 4) ในคดีการโอนหุ ้นของ
ลูกค้ารายหนึ่ ง เพื่อเรี ยกคืนหลักทรั พย์หรื อชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ โจทก์ โดยมี ทุนทรั พย์ในการ
ฟ้ องร้องจานวนประมาณ 38 ล้านบาท (ยังไม่สามารถระบุทุนทรัพย์ในส่ วนของบริ ษทั ฯได้ เนื่องจากมี
จาเลยร่ วม 4 ราย) ทั้งนี้ ทนายความของบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ฯมีขอ้ พิสูจน์ที่จะหักล้าง
ข้อกล่าวหาได้ โดยคดี ยงั อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ซึ่ งศาลยังไม่มีคาพิพากษาถึ ง
ที่สุด เป็ นเหตุให้ผลของคดี ยงั ไม่สามารถระบุ ได้ในขณะนี้ และฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่า
จะไม่เกิดความเสี ยหายกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯจึงยังไม่มีการบันทึกบัญชี ใด ๆ สาหรับหนี้ สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าว
19.2 บริ ษทั ฯมีสัญญาเช่าอาคารสานักงาน และสิ่ งอานวยความสะดวกที่ไม่สามารถยกเลิกได้โดยมีระยะเวลา 1 - 4
ปี และสามารถต่ออายุสัญญาอีกคราวละ 1 - 4 ปี และบริ ษทั ฯมีสัญญาเช่ ายานพาหนะที่ไม่สามารถยกเลิ ก
สัญญาได้ โดยมีระยะเวลา 4 ปี ตามอัตราค่าเช่าที่กาหนดไว้ในสัญญา โดยบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ ที่จะซื้ อสิ นทรัพย์เช่า
ดังกล่าวเมื่อสัญญาครบกาหนด ซึ่ งสัญญาจะสิ้ นสุ ดเดือนธันวาคม 2561
วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริ การสาหรับ
สัญญาเช่าอาคารสานักงานและสิ่ งอานวยความสะดวก และยานพาหนะ ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ประเภท

อาคารสานักงาน
เครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

จานวนเงินที่จะต้องจ่ายชาระ
31 มีนาคม 2560
31 ธันวาคม 2559
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 - 5 ปี
ภายใน 1 ปี
ภายใน 2 - 5 ปี
33,785
34,327
31,164
32,090
7,589
1,409
8,354
2,846
6,905
3,231
8,324
4,387
48,279
38,967
47,842
39,323

19.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที่ตอ้ งจ่ายค่าส่ วนปรับปรุ งอาคารและ
อุปกรณ์ ระหว่างติ ดตั้ง และเพื่อซื้ อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จานวน 6.52 ล้านบาท และ 2.68 ล้านบาท
ตามลาดับ
19.4 ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2560 และ 31 ธัน วาคม 2559 บริ ษ ทั ฯมี ภ าระที่ ต้อ งจ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเป็ นรายเดือนในอัตรา 50,000 บาท และในอัตราร้อยละ
0.005 ของมูลค่าซื้ อขายหลักทรัพย์
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19.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระต้องนาส่ งค่าบริ การให้บริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะเป็ นผูด้ าเนิ นการให้บริ การระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ โดยคิด
ค่าบริ การในอัตราตามประเภทที่ให้บริ การ
19.6 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระที่ ตอ้ งนาส่ งค่าธรรมเนี ยมการประกอบ
กิ จการตามที่ได้รับใบอนุ ญาตต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยคิ ด
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้รวมของค่าธรรมเนี ยมโดยคานวณจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิดจากการค้า
หลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี้และหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 500,000 บาทต่อปี
19.7 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระต้องจ่ายเงิ นสมทบให้กบั กองทุนทดแทน
ความเสี ย หายในระบบช าระราคาและส่ ง มอบหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ งภายใต้ก ารดู แลของบริ ษ ทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด และกองทุ นทดแทนความเสี ยหายในการชาระราคา ของสัญญาซื้ อขาย
ล่ วงหน้า ซึ่ ง อยู่ภายใต้ก ารดู แลของบริ ษ ทั สานัก หัก บัญชี (ประเทศไทย) จากัด เป็ นรายเดื อนในอัตราที่
กาหนดเป็ นร้อยละของมูลค่าการชาระและรับชาระราคาสุ ทธิของบริ ษทั ฯในแต่ละเดือน
19.8 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีภาระที่ตอ้ งจ่ายเงิ นค่าธรรมเนี ยมรายปี สมาชิ ก
ตลาดอนุพนั 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
20. รำยกำรระหว่ ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อถูก
ควบคุ มโดยบริ ษทั ฯไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ
รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ น้ นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึงบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ
ออกเสี ย งไม่ ว่า ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม และมี อิท ธิ พ ลอย่า งเป็ นสาระส าคัญ กับ บริ ษ ัท ฯ ผูบ้ ริ ห ารส าคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ตลอดทั้งสมาชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ บริ ษทั ฯคานึ งถึงเนื้ อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
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ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อของบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ไทยเร้นท์อะคาร์ จากัด
บริ ษทั ดับบลิวซี ไอ โฮลดิ้ง จากัด

ความสัมพันธ์
มีกรรมการร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

ในระหว่างงวด รายการธุ รกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเป็ นไปตามปกติ
ธุ รกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม
2560
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ค่าเช่าจ่าย
บริ ษทั ไทยเร้นท์อะคาร์ จากัด
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จากัด

2559

นโยบายการกาหนดราคา

605

-

ราคาตามสัญญา

983

-

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 6.50, 7.00 และ 15.00 ต่อปี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงค้างของธุ รกรรมและรายการข้างต้นได้แสดงแยก
ต่างหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
31 มีนาคม 2560
รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เจ้าหนี้อื่น
บริ ษทั ไทยเร้นท์อะคาร์ จากัด

79

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2559

-
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เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ลูกหนี้ตวั๋ แลกเงิน
ยอดคงค้างของลูกหนี้ตวั๋ แลกเงินระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31
ธันวาคม 2559 และการเคลื่อนไหวของลูกหนี้ตวั๋ แลกเงิน ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินให้กยู้ มื
ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษทั ดับบลิวซีไอ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันโดยมี
โฮลดิ้ง จากัด
กรรมการร่ วมกัน
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
-

เพิ่มขึ้น
ระหว่างงวด

ลดลง
ระหว่างงวด

50,000
50,000

(5,000)
(5,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 มีนาคม 2560
45,000
45,000

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสาคัญ มีดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย/
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560
2559
11,870
7,708
965
452
12,835
8,160

21. 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 2 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
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ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดาเนิ นงานของแต่ละหน่วยธุ 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
ราคาโอนระหว่างส่ วนงานดาเนินงานถูกกาหนดจากพื้นฐานของราคาที่สามารถต่อรองได้อย่างเป็ นอิสระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน (Arm’s length basis)
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560
ส่ วนงานนายหน้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์และ
ส่ วนงาน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การลงทุน
รวม
รำยได้:
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รวมรายได้
รำยได้และค่ ำใช้ จ่ำยที่ไม่ ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

135,348
20,477
9,224
341
165,390

1,020
46,584
(32)
47,972

135,348
21,497
9,224
46,925
(32)
212,962
552
(118,515)
(23,346)
(13,798)
(53,583)
4,272
357
4,629
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559
ส่ วนงานนายหน้า ซื้อ
ขายหลักทรัพย์และ
ส่ วนงาน
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การลงทุน
รวม
รำยได้:
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
รวมรายได้
รำยได้และค่ ำใช้ จ่ำยที่ไม่ ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับงวด

125,336
13,611
10,139
5,064
154,150

1,370
14,264
15,634

125,336
14,981
10,139
19,328
169,784
3,154
(103,605)
(22,859)
(10,783)
(48,946)
(13,255)
351
(12,904)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
22. ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษ ทั ฯมี สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นที่ วดั มู ล ค่ า ด้วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

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

136,803
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

209,580

รวม

-

136,803
209,580
(หน่วย: พันบาท)

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

189,964
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

415,027
280,035

รวม

-

604,991
280,035

ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
23. กำรอนุมัติให้ ออกงบกำรเงินระหว่ำงกำล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ ได้รับอนุ มตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
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