บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560

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

30 มิถุนายน 2560
(ก่อนตรวจสอบ)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิ น
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ สานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้ สิน - ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและหุ้นทุนซื้อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ - ส่ วนต่ากว่าทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ

( ผูอ้ านวยการอาวุโส สายงานการเงิน )

30 มิถุนายน 2560
(ก่อนตรวจสอบ)

(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2559
(ตรวจสอบแล้ว)

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

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

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

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

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

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

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

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

(ก่อนตรวจสอบ)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560

กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้อหลักทรัพย์
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

สาหรับงวดสามเดื อนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ก่อนตรวจสอบ)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2560

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

สาหรับงวดสามเดื อนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน
2560
2559
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไร(ขาดทุน)จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี
รายการจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รายการจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน) สาหรับงวด
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรสาหรับงวด

1,604,688

(2,371,675)

1,823,735

(1,969,195)

(320,938)

474,335

(364,747)

393,839

1,283,750

(1,897,340)

1,458,988

(1,575,356)

-

(12,766,738)

-

(12,766,738)

-

2,553,348

-

2,553,348

-

(10,213,390)

-

(10,213,390)

1,283,750

(12,110,730)

1,458,988

(11,788,746)

174,705,941

68,993,167

294,242,479

156,855,426

0.08

0.04

0.14

0.08

