บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

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

2560
( ก่อนตรวจสอบ )

(หน่วย: บาท)
2559
( ตรวจสอบแล้ว )

280,286,527
778,929,544
10,701,902,950
624,254,089
115,390,413
12,927,428
72,761,438
279,708,424
12,866,160,813

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

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ
หนีส้ ิ น
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ สานักหักบัญชีและบริ ษทั หลักทรัพย์
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้ สิน - ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินอื่น
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของเจ้ ำของ
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญและหุ้นทุนซื้ อคืน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สารองทัว่ ไป
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ - ส่วนต่ากว่าทุน
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวมส่ วนของเจ้ ำของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ ำของ

( ผูอ้ านวยการอาวุโส สายงานการเงิน )

2560
( ก่อนตรวจสอบ )

(หน่วย: บาท)
2559
( ตรวจสอบแล้ว )

3,800,000,000
642,983,634
2,376,692,900
53,217,273
100,043,281
318,085,120
7,291,022,208

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

178,800,000
215,000,000
897,521,441

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

27,314
5,575,138,605
12,866,160,813

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

( ก่อนตรวจสอบ )

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
2560
กำไรหรือขำดทุน:
รำยได้
รายได้ค่านายหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์
กาไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

(หน่วย: บาท)
2559

819,549,414
428,600,278
364,453,661
240,270,046
6,831,994
1,859,705,393

940,197,201
261,749,539
356,173,144
121,751,421
12,002,597
1,691,873,902

641,971,421
263,592,804
82,088,345
635,344
281,068,626
1,269,356,540
590,348,853
(114,909,515)
475,439,338

648,923,132
180,924,218
87,499,367
263,805,014
1,181,151,731
510,722,171
(98,539,096)
412,183,075

( ก่อนตรวจสอบ )

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: บาท)
2559

2560
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกาไร(ขาดทุน)จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ จากภาษี
รายการจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รายการจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ จากภาษี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (ขาดทุน) สาหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
กาไรสาหรับปี

1,898,914

(3,282,680)

(379,783)

656,536

1,519,131

(2,626,144)

-

(12,766,738)

-

2,553,348

-

(10,213,390)

1,519,131

(12,839,534)

476,958,469

399,343,541

0.22

0.19

