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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ภาพรวมการลงทุนของประเทศไทยในปี 2556 ค่อนข้างมีความผันผวนสูง โดยเริ่มต้นปี
อย่างสดใส โดยเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณการฟื้นตัวอย่างโดดเด่น ดังจะเห็นได้จากอัตราการเติบโต
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP Growth) ส�าหรับไตรมาส 4 ของปี 2555 เติบโตสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 19.1 จากแรงหนุนของการลงทุนภาครัฐ (Public Investment) และ
การขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งจากอุทกภัยปลายปี 2554 ประกอบกับแผนการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
มูลค่ากว่า 2 ล้านล้านบาท ก็มสี ว่ นท�าให้นกั ลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงครึ่งแรกของปี อย่างไรก็ดี ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มสูง
ขึน้ ในช่วงครึง่ หลังของปี 2556 เป็นปัจจัยกดดันการลงทุนและการบริโภคภายในประเทศให้ชะลอ
ตัวลง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งปี 2556 ของไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 2.9 ซึ่งต�่ากว่าระดับเป้าหมายที่คาดไว้กว่า
ร้อยละ 5 นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังได้รับแรงกดดันจากความเสี่ยงของการทยอยลดระดับการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ (QE Tapering) ซึ่งส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) กลับสู่กลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets) และกดดันให้นักลงทุนต่างชาติขายหลักทรัพย์ ไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2556
ด้วยยอดขายสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ 1.93 แสนล้านบาท สะท้อนออกมาในภาพรวมดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย
ที่ผันผวน หลังปรับตัวขึ้นจากสิ้นปี 2555 ที่ระดับ 1,391.93 จุด ท�าระดับสูงสุดใหม่ ในรอบเกือบ 20 ปี ที่ 1,643.43 จุด (ณ วันที่
21 พ.ค. 2556) ก่อนจะลดระดับลงมาปิด ณ วันท�าการสุดท้ายของปีที่ 1,298.71 จุด หรือลดลงร้อยละ 6.7 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย
ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์เฉลี่ยราว 48,070 ล้านบาทต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ถึงร้อยละ 55
ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รวมทั้งด�าเนินโครงการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ภายใต้ชื่อโครงการ “Young Talent Financial Advisor (YTFA)” โดยทั้งปีที่ผ่านมา
สามารถสร้างที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนรุ่นใหม่ ได้ทั้งสิ้น 68 คน จากโครงการ YTFA จ�านวน 3 รุ่น ในส่วนของ
การขยายสาขาเพื่อขยายฐานนักลงทุนให้ครอบคลุมทั่วประเทศในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่ 2 สาขา ในจังหวัดสระบุรี
และเพชรบุรี ท�าให้ ณ สิ้นปี บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 25 สาขา
ยุทธศาสตร์ที่มีความส�าคัญในการขยายธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ นอกเหนือไปจากการสร้างบุคลากรใหม่ และ
การขยายสาขา คือการขยายธุรกิจการให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin loan) ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ ขยายฐานนักลงทุน ยังช่วยเพิ่มรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นการช่วยกระจายรายได้ของบริษัทฯ
อีกทางหนึ่ง ในรอบปีบัญชี 2556 ธุรกิจนี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากบรรยากาศการลงทุนที่มีความคึกคัก
ในช่วงต้นปี โดยมียอดเงินให้กู้ยืมสูงกว่า 6,700 ล้านบาทในระหว่างปี โดยยอด ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 5,785 ล้านบาท เทียบกับ
5,265 ล้านบาทเมื่อสิ้นปี 2555 โดยบริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจดังกล่าวจากเงินกู้ และส่วนทุนของบริษัทฯ
กลยุทธ์ ในการกระจายรายได้ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ การเปิดธุรกิจการรับประกันการจัดจ�าหน่าย และค้าตราสารหนี้
โดยบริษัทฯ เริ่มด�าเนินธุรกิจดังกล่าวใน เดือนกุมภาพันธ์ 2556 อ้างอิงจากสมาคมค้าตราสารหนี้ไทย ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีส่วนแบ่ง
การตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ร้อยละ 5.11 ในการค้าหุ้นกู้เอกชน (Corporate debenture) โดยมีมูลค่าการซื้อขายหุ้นกู้
คิดเป็นเงิน 6,610 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งการตลาดในการซื้อขายตราสารการค้าในรูปของตั๋วแลกเงิน (Bill of exchange)
ร้อยละ 15.66 คิดเป็นมูลค่า 25,800 ล้านบาท จัดอยู่ ในอันดับ 4 ในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ในด้านการรับประกัน
การจัดจ�าหน่ายตราสารหนี้ บริษัทฯ จัดจ�าหน่ายตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) จ�านวน 11 รายการ และหุ้นกู้เอกชนอีกจ�านวน
5 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาท
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ในส่วนของธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
ภายใต้ชื่อ Nomura iFUND บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการเข้าเป็นตัวแทนสนับสนุนของ บลจ. ครบทุกแห่งเป็นรายแรก
และรายเดียวในประเทศไทย โดยมีจ�ำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นจาก 11,953 บัญชี ณ สิ้นปี 2555 เป็น 18,433 บัญชี ณ สิ้นปี 2556 และ
มียอดเงินลงทุนของลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก 2,570 ล้านบาท เป็น 3,355 ล้านบาท ซึ่ง Nomura iFUND อ�ำนวยความสะดวก
ให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยตนเองอย่างง่ายดายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือผ่านที่ปรึกษา
ทางการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ โดยมีจุดเด่นของข้อมูลกองทุนต่างๆ ในระบบ เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจในการลงทุนด้วย
จากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บวกกับภาวะตลาดที่มีความคึกคักอย่างไม่เคยมีมาก่อน ท�ำให้บริษัทมีความจ�ำเป็นที่ต้องเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน เพื่อน�ำมาขยายกิจการ และเป็นทุนหมุนเวียน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติ ให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
716,823,000 บาท เป็น 2,150,469,000 บาท พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (split par value) จากมูลค่า
หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และบริษัทฯ ได้รับช�ำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเต็มจ�ำนวนและจดทะเบียน
การเพิ่มทุนช�ำระแล้วเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
ด้วยปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการรอบปีบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2556 มีก� ำไรสุทธิจ�ำนวน
394.04 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 0.27 บาท หรือเติบโตร้อยละ 109.61 จากรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันในปี 2555
ส�ำหรับในรอบปีบัญชี 2557 บริษัทฯ จะด�ำเนินนโยบายธุรกิจโดยเน้นที่การปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจและบริการต่างๆ
ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจที่มากขึ้นแก่ลูกค้าของบริษัทฯ และช่วยให้การบริหารต้นทุน
ค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะยังคงเดินหน้าในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
การบริหารการเงินทีค่ รบวงจร เป็นทีป่ รึกษาทางการเงินและการลงทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ช่วยขยายฐานรายได้ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงิน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองโลกของการลงทุนที่รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ และ
ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ยึดมั่นในการเป็นผู้น�ำที่ดี รวมถึงการมีวินัย
ในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น (shareholder value)
ในระยะยาว
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า และองค์กรต่างๆ ที่ ได้ ให้
การสนับสนุน และไว้วางใจบริษทั ฯ ด้วยดีตลอดมา พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้มสี ว่ นร่วม และเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และด�ำรงไว้ซึ่งการเป็น your Best Partner for
Success ต่อไป

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ชื่อบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสินจ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประเภทธุรกิจ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธรุ กิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซือ้ ขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็น
ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และธุรกิจค้าตราสารหนี้

ประวัติความเป็นมา
•
•
•
•
•
•
•
•

บริษทั ฯ จดทะเบียนก่อตัง้ เป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2513 โดยใช้ชอื่ “บริษทั บางกอกโนมูระ อินเตอร์เนชัน่ แนล
ซีเคียวริตี้ จ�ำกัด” ทะเบียนเลขที่ 317/2513
ในปี 2518 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ เป็น “บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์บางกอกโนมูระ จ�ำกัด”
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2528 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนสิน จ�ำกัด”
เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2531 บริษทั ฯ ได้นำ� หุน้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเวลาต่อมา บริษทั ฯ ได้คนื ใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลัง โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2534 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด”
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ภายใต้ชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด
(มหาชน)” ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107537000653
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)”

วิสัยทัศน์ขององค์กร
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำการให้บริการด้านการเงินเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย

กลยุทธ์ขององค์กร
•
•
•
•
•
•
•

จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการ กลยุทธ์การลงทุน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้าให้มาก
ที่สุด
ให้บริการทางการเงินที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ด้วยการพัฒนาศักยภาพในการให้ค�ำปรึกษาทางการเงิน
การพัฒนาศูนย์บริการลูกค้าที่หลากหลายโดยการสร้างช่องทางการเข้าถึงการลงทุนที่แข็งแกร่งแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศไทย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางการให้บริการระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบตรงความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า
ปรับปรุงคุณภาพการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุน
พัฒนาการบริการลูกค้าสถาบันด้วยบทวิจัยที่มีคุณภาพสูงและการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งจากธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานลงโดยยังคงมีประสิทธิภาพในการบริการ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
ปีบัญชี 2554
•
เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมผ่านบัญชี Omnibus Account โดยผ่านโปรแกรม “CNS iFUND” เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นน�ำ (“บลจ.”)
โดยลูกค้าสามารถท�ำรายการซือ้ ขายหน่วยลงทุนของบลจ.ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบ
พอร์ตการลงทุนของตนเอง (Portfolio) ได้อย่างสะดวกโดยผ่านบัญชีเพียงบัญชีเดียว
•
ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (“SME Bank”) เพือ่ ด�ำเนินการเปิดสาขาภายใน
พื้นที่อาคารส�ำนักงานใหญ่ของ SME Bank ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร และภายในพื้นที่สาขาของ SME Bank
ในต่างจังหวัด จ�ำนวน 8 สาขา ได้แก่ นนทบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น ระยอง พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ตและ
เชียงราย ซึง่ การเปิดสาขาดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงรุกทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ มุง่ ทีจ่ ะขยายฐานลูกค้าออกไปทัว่ ประเทศ
•
เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาว (“สปป.ลาว”)
ให้แก่ลูกค้าที่มีความสนใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสปป.ลาว ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าว
ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง
•
จัดตั้งสายงานวิจัยและบริการการลงทุน (Investment Research and Investor Services Division หรือ IRIS) เพื่อท�ำ
หน้าที่ในการน�ำบทวิเคราะห์ของสายงานวิจัยหลักทรัพย์ (Research Division) มาจัดรูปแบบและการน�ำเสนอใหม่ เพื่อให้
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักลงทุนรายบุคคลมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการท�ำหน้าที่ในการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้
ทางด้านการเงินและการลงทุนให้แก่นักลงทุนทั่วประเทศ
•
บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงชื่อโปรแกรม “CNS iFund” เป็น “NOMURA iFund” เพื่อให้ลูกค้าและนักลงทุนรู้จักและจดจ�ำชื่อ
โปรแกรมซื้อขายกองทุนของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์จาก “www.cnsrealtime.
com” เป็น “www.nomuradirect.com” เพื่อให้เกิดความทันสมัยและสามารถดึงดูดใจนักลงทุนได้มากขึ้น
•
พัฒนาโปรแกรม “CNS Realtime on iOS” บนระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งสามารถใช้งานผ่าน iPhone, iPad และ iPod
Touch และโปรแกรม “i2Trade Droid” บนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อเพิ่มทางเลือกในการส่งค�ำสั่งซื้อขายทาง
อินเทอร์เน็ตให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ยังพัฒนาโปรแกรม “i2Trade Extra” ซึ่งเป็นโปรแกรมทางเลือกใหม่ที่ลูกค้าสามารถ
ท�ำรายการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ได้ในโปรแกรมเดียว
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ก.ย. 54 - ธ.ค. 54
•
ด�ำเนินการเปิดสาขาภายในพื้นที่สาขาของ SME Bank ในต่างจังหวัดเพิ่มเติมอีก 5 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่ หาดใหญ่ สิงห์บุรี
ชลบุรีและอุบลราชธานี
•
เปลี่ยนแปลงชื่อโปรแกรม “CNS Realtime on iOS” เป็น “NomuraDirect on iOS” เพื่อให้ลูกค้ารู้จักและจดจ�ำชื่อ
โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
•
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2554 อนุมัติ ให้บริษัทฯ เปลี่ยนรอบปีบัญชีจาก “เริ่มต้น
ในวันที่ 1 กันยายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี” เป็น “เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่
31 ธันวาคม ของทุกปี” บริษัทฯ จึงด�ำเนินการขออนุญาตจากกรมสรรพากรและจดทะเบียนเปลี่ยนรอบปีบัญชีกับสารวัตร
บัญชี พร้อมทั้งแก้ ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับรอบปีบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์ท�ำให้บริษัทฯ ต้องปิดบัญชีส�ำหรับ
รอบระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อให้รอบปีบัญชีต่อไปของบริษัทฯ
ได้เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2554
ปีบัญชี 2555
•
ขยายทีมที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (ฝ่ายบริการหลักทรัพย์รายบุคคล) และเพิ่มจ�ำนวนที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
ของโดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Young Talent Financial Advisor เพื่อรองรับการขยายตัวและการด�ำเนินธุรกิจ
ในเชิงรุกของบริษัทฯ ในอนาคต
•
ด�ำเนินการเปิดสาขาภายในพื้นที่สาขาของ SME Bank เพิ่มเติมอีก 5 สาขา ได้แก่ อุดรธานี ล�ำปาง รังสิต ลาดกระบัง
และอ้อมน้อย
•
พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านหลากหลายช่องทางการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน
ทุกกลุ่ม ทั้งบน PC และระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ดังนี้
- เพิ่มบริการ SBL Real Time ผ่านโปรแกรม NomuraDirect on iOS ซึ่งลูกค้าสามารถส่งค�ำสั่งยืมหลักทรัพย์
ขายชอร์ต ซื้อคืนและคืนหลักทรัพย์ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน iPhone, iPad และ iPod Touch
- พัฒนาโปรแกรม “G2Express VIPTrade” เพื่อให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบปฏิบัติการ PC ที่มีความโดดเด่น
ในเรือ่ งของการจัดหน้าจอได้ดว้ ยตนเอง พร้อมน�ำเสนอข้อมูล Technical chart World indices และข่าว Real Time จาก
แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
- พัฒนาโปรแกรม “i2Trade Plus” เพื่อให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์บนระบบปฏิบัติการ PC และซื้อขายได้ทั้งหลักทรัพย์
และอนุพันธ์ผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
- พัฒนาโปรแกรม “NOMURA iGlobal” เพื่อให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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ปีบัญชี 2556
•
พัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตผ่านหลากหลายช่องทางการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน
ทุกกลุ่ม ทั้งบนระบบปฏิบัติการ PC, iOS, Android และ Window Phone ดังนี้
- เพิ่มบริการข้อมูลกราฟเทคนิค บทวิเคราะห์ บริการ SBL - Securities Borrowing and Lending (เฉพาะบน
iOS) ผ่านโปรแกรม i2Trade Plus ทั้งระบบปฏิบัติการ PC, iOS และ Android
- พัฒนาโปรแกรม “i2Trade Plus” เพื่อให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์บนระบบปฏิบัติการ Windows Phone
- เพิ่ ม บริ ก ารส่ ว นส่ ง ค� ำ สั่ ง (Bar Trade) บนโปรแกรม “eFinanceThai” เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกในการซื้ อ ขาย
ให้แก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถท�ำการส่งค�ำสั่งชื้อขายผ่านหน้าจอ eFinanceThai บน PC ได้ทันที
•
จัดท�ำโครงการ NOMURA Margin Loan Trading Simulation (ระบบซื้อขายจ�ำลองส�ำหรับบริการสินเชื่อเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพย์) เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์เสมือนจริงแก่นักลงทุนที่สนใจลงทุนในบัญชีมาร์จิ้น (Credit Balance)
ผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรมและบริการต่างๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้ครบวงจร มีประสิทธิภาพและทันสมัย
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าและรองรับการขยายตัวของธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ อนุพันธ์ กองทุนรวม
และหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต
•
จัดตั้งฝ่ายค้าตราสารหนี้ เพื่อให้บริการซื้อขายตราสารหนี้นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ (OTC) ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง
แก่ลูกค้าบุคคลและสถาบันในประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่ง
•
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแผนการและการลงทุนของสปป.ลาว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเดือนมีนาคม 2556 ให้บริษัทฯ สามารถเปิดส�ำนักงานตัวแทนที่สปป.ลาว ได้
โดยมีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,000,000,000 กีบ โดยมีส�ำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคาร ANZ บ้านหัสสดี เมืองจันทะบุรี
นครหลวงเวียงจันทน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดด�ำเนินการส�ำนักงานตัวแทนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2556 โดยมี
วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน ดังนี้
1. ด�ำเนินการประสานงานกับส�ำนักงานใหญ่ และศึกษาโอกาสการจัดตั้งสาขาในโอกาสต่อไป
2. น�ำเสนอความร่วมมือทางด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งสปป.ลาว
•
ด�ำเนินการเปิดสาขาภายในพื้นที่สาขาของ SME Bank ในต่างจังหวัดเพิ่มเติมอีก 2 สาขา ได้แก่ สระบุรีและเพชรบุรี
•
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯและเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ�ำนวน 71,682,300 หุ้น เป็นมูลค่า
หุ้นละ 1 บาท จ�ำนวน 716,823,000 หุ้น
2. อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จ�ำนวน 1,433,646,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 716,823,000 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 2,150,469,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 1,433,646,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่นี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดตามอัตราส่วนการถือหุ้นเดิม
(Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯ
ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
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ทั้งนี้ หลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ด้วยมูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ลูกค้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 17 ถึง 21 มิถุนายน 2556 ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อมีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครบถ้วนตามจ�ำนวนที่บริษัทฯเสนอขาย ในราคาหุ้นละ 1 บาท จ�ำนวน
1,433,646,000 หุน้ จึงท�ำให้บริษทั ฯ ได้รบั ช�ำระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนรวมเป็นเงินจ�ำนวน 1,433,646,000 บาท
บริษัทฯ ด�ำเนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556
ทั้งนี้ หลักทรัพย์หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 กลุ่มโนมูระถือหุ้นบริษัทฯ รวมร้อยละ 38 โดยเป็นการถือหุ้นในนาม Nomura Holdings,
Inc. ร้อยละ 25.11 และ Nomura Asia Holding N.V. ร้อยละ 12.91 อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังคงมีอสิ ระในการบริหารกิจการ
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ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
ในรอบปีบัญชี 2556
(ก)

ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยมีนโยบายมุ่งขยายฐานลูกค้ารายบุคคลและสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าสามารถท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วย
บัญชีเงินสด หรือ บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ผ่านระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) อีกทั้งสามารถท�ำการซื้อขาย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ใช้ระบบปฏิบัติการ PC, iOS, Android และ Window Phone
บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Overseas Investment Sales Department) เพื่อให้บริการ
เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้นักลงทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนได้
(ข)

ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือธุรกิจตราสารอนุพันธ์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ ให้แก่
บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ เป็นผู้ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์ในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (“ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าฯ”) โดยมีสินค้าจ�ำนวน 9 ชนิด ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures,
Mini Gold Futures, Single Stock Futures, Interest Rate Futures, Silver Futures, Oil Futures และ USD Futures
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าสถาบัน ทั้งนี้ ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจน
ความพร้อมของระบบที่รองรับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ท�ำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันและช่วยท�ำให้มูลค่าการซื้อขาย
ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น
(ค)

ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ให้ด�ำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่ก�ำหนด

(ง)

ธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ประสงค์
จะเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ อันได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน และอื่นๆ แก่นักลงทุน
(จ)

ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากการกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการให้ ลู ก ค้ า ยื ม หลั ก ทรั พ ย์ เ พื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ท� ำ การขายชอร์ ต ผ่ า นบั ญ ชี เ งิ น ให้ กู ้ ยื ม เพื่ อ ซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ร ะบบเครดิ ต บาลานซ์ ที่ มี
อยู่กับบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ขายชอร์ตได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ ในดัชนี SET100 และอยู่ ในรายชื่อ
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จิ้นระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities List) และหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ETF เท่านั้น
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(ฉ)

ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั ฯ ให้บริการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนให้กบั บลจ.ต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีบริการที่ครบวงจร เพื่อเพิ่มรายได้ในระยะยาวให้แก่
บริษัทฯ
(ช)

ธุรกิจค้าตราสารหนี้
บริษัทฯ ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ (OTC) ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง ให้แก่ลูกค้าบุคคลและ
สถาบันภายในประเทศ โดยท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายตราสารหนี้ระหว่างผู้ที่ต้องการจะซื้อและผู้ที่ต้องการจะขาย นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีลงทุนของบริษัทฯ เองอีกด้วย
โครงสร้างรายได้
ประเภทรายได้

ปีบญ
ั ชี 2556
(1 ม.ค. 56 31 ธ.ค. 56)

ปีบัญชี 2555
(1 ม.ค. 55 31 ธ.ค. 55)

1 กันยายน 54 ถึง
31 ธันวาคม 54

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ค่านายหน้า
1,056.59 66.11 725.20 65.05 205.97 64.69
ค่าธรรมเนียมและบริการ
118.61 7.42 102.72 9.21 15.15 4.76
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
19.30 1.21 2.14 0.19 (0.72) (0.23)
ก�ำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ (13.60) (0.85) (0.02) 0.00 (0.03) 0.00
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
84.36 5.28 64.75 5.81 29.23 9.18
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 328.05 20.53 216.15 19.39 52.73 16.56
4.87 0.30 3.89 0.35 16.06 5.04
รายได้อื่น
1,598.18 100.00 1,114.83 100.00 318.39 100.00
รวมรายได้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ปีบัญชี 2554
(1 ก.ย. 53 31 ส.ค. 54)
ล้านบาท ร้อยละ
737.98 73.49
58.70 5.85
42.34 4.22
0.21 0.02
47.32 4.71
109.96 10.95
7.67 0.76
1,004.18 100.00
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
นโยบายและลักษณะการตลาดที่ส�ำคัญ
บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�ำของประเทศ ที่ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ครบวงจร และมีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย บริษัทฯ มีแผนงานพัฒนาคุณภาพของที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินใหม่
อาทิ ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์และตราสารทางการเงินอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และระบบ
สารสนเทศให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 ปรับตัวดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับรอบปี
บัญชี 2555 โดยพิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (รวมตลาดหลักทรัพย์ ใหม่) เพิ่มขึ้นจาก 32.30 พันล้านบาท ส�ำหรับรอบปี
บัญชี 2555 เป็น 50.33 พันล้านบาท ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 56
ส�ำหรับทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 7 จาก 1,391.93 จุด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555) เป็น 1,298.71 จุด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) โดยในระหว่างปี มีการปรับขึ้นไปท�ำจุดสูงสุดของปีที่ 1,643.43 จุด
หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18 จากดัชนีปิด ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2555 จึงท�ำให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย
ต่อวันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในปี 2557 ได้แก่
(1)

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2556 และแนวโน้มปี 2557
เศรษฐกิจไทยของปี 2556 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ช้าลงมากเมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ขยายตัว
ร้อยละ 6.5 เศรษฐกิจที่เติบโตช้าลงเป็นผลมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ กล่าวคือ ในด้านปัจจัยภายใน โครงการ
ที่มีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2555 อาทิ โครงการคืนภาษีสรรพสามิตไม่เกิน 1 แสนบาทแก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกได้หมดอายุลง
ตลอดจนการบริ โภคและการลงทุนเพื่อชดเชยความเสียหายจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ได้เสร็จสิ้นลง ด้านปัจจัยภายนอก
มูลค่าการส่งออกลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกปี 2556 คงขยายตัวช้าลงเหลือร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับร้อยละ 3.2 ในปี 2555
ประกอบกับการส่งออกสินค้าส�ำคัญของไทยบางหมวดประสบปัญหาด้านอุปทาน อาทิ การส่งออกกุ้งลดลงตามผลผลิตกุ้งของไทย
ที่ประสบปัญหาโรคตายด่วน อย่างไรก็ดี ด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังไม่น่ากังวล เนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 2.2
ในปี 2556 ต�่ำลงจากร้อยละ 3.0 ในปี 2555 และดุลบัญชีเดินสะพัดของปี 2556 ขาดดุลเพียงร้อยละ 0.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: “GDP”) เร่งขึ้นเพียงเล็กน้อยจากปี 2555 ที่ขาดดุลร้อยละ 0.4 ของ GDP
ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจปี 2557 จะเติบโตในอัตราที่ช้าลงเหลือเพียงร้อยละ 2.4 จากการลงทุนที่ต�่ำลงเป็นส�ำคัญ โดยความ
ไม่แน่นอนทางการเมืองจะมีผลกระทบต่อการลงทุนโดยรวม ให้ลดลงอีกร้อยละ 1.6 ในปี 2557 ต่อเนื่องจากปี 2556 ที่ลดลง
ร้อยละ 1.9 ขณะที่ภาคการส่งออกจะปรับตัวดีขึ้น และจะกลับมามีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวม โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออก
จะขยายตัวร้อยละ 1.1 ดีกว่าของปี 2556 ทีล่ ดลงร้อยละ 0.2 ทัง้ นี้ เป็นไปตามแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ทีค่ าดว่าจะเร่งขึน้
จากร้อยละ 2.9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 3.4 ในปี 2557 ด้านการบริ โภคคาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 1.6 ซึ่งต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 3.0 ในช่วงปี 2547-2556 อยู่มาก เนื่องจากภาคครัวเรือนมีภาระหนี้สินสูงขึ้นและมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย อย่างไรก็ดี
คาดว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะยังอยู่ในเกณฑ์ดี เนือ่ งจากคาดว่าเงินเฟ้อจะเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 2.3 และการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
จะอยู่ ในระดับร้อยละ 1.1 ของ GDP
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(2)

แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในปี 2557
แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปี 2557 ยังคงเป็นภาพของการเติบโตต่อเนื่อง จากแรงหนุนของการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลกที่เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศ และความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ฟื้นตัว เป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจส่งออกและ
กลุ่มโภคภัณฑ์ บวกกับการบริ โภคที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลงนับจากปี 2556 จากปัญหาการเมืองในประเทศและก�ำลังส่งผลกระทบ
ต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 จะหนุนให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เร่งใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจของไทย ผ่านการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือดอกเบี้ยต�่ำ 1.75% (คาดลดดอกเบี้ย 2 ครั้ง รวม 0.5% ในปีนี้) จะช่วย
หนุนการบริ โภคและการลงทุนกลับมาฟื้นตัวอย่างมีนัยส�ำคัญโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง 2557 ซึ่งจะมีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ก�ำไร
ต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทจดทะเบียนในปี 2557 พลิกกลับมาเติบโตในอัตราเร่งที่ระดับ 110 บาทต่อหุ้น หรือเติบโตราว 15%
หลังจากที่เติบโตในอัตราชะลอตัวลงในปี 2556 ที่ระดับเพียง 5%
ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย แม้จะมีความเปราะบางจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ แต่การลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นจากฐานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง ในขณะที่บริษัทจดทะเบียน
สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 3.0 ท�ำให้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงมี
แนวโน้มทีด่ ี อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยเสีย่ งความไม่สงบทางการเมืองทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้ และส่อเค้าทีจ่ ะยืดเยือ้ อาจเป็นความเสีย่ ง
ที่ส�ำคัญที่ท�ำให้มูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2557 อาจลดลงจากปี 2556
(3)

สภาพการแข่งขันในธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 ธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยผู้ประกอบการที่เน้น
กลุ่มลูกค้าบุคคลต่างใช้กลยุทธ์ ในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการด้านสารสนเทศ งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ รวมไปถึง
การให้บริการผ่านระบบการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ประกอบการบางรายที่ใช้กลยุทธ์เพื่อแย่งชิงบุคลากรส�ำคัญ
ในฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน ส�ำหรับในส่วนของลูกค้าต่างประเทศ ผู้ประกอบการพยายามเพิ่มปริมาณการซื้อขายภายใต้
สัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในลักษณะคู่ค้า (Exclusive Partner) โดยกลยุทธ์หรือนโยบายธุรกิจเหล่านี้ เป็นการปรับตัว
ในสถานการณ์เปิดเสรีค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2555

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีบัญชี
2556
ข้อมูลตลาด SET
มูลค่าการซื้อขาย
มูลค่ารวม (พันล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)
ดัชนีตลาด SET (จุด)
ดัชนีสูงสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีต�่ำสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีปิด ณ วันสิ้นสุดปีบัญชี
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลีย่ ของตลาด (ร้อยละ) *
อัตราส่วนราคาต่อก�ำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่า) *
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท) *
หลักทรัพย์จดทะเบียน
จ�ำนวนหลักทรัพย์ *
จ�ำนวนบริษัท *
จ�ำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่
ข้อมูลตลาด MAI
มูลค่าการซื้อขาย
มูลค่ารวม (พันล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)
ดัชนีตลาด MAI (จุด)
ดัชนีสูงสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีต�่ำสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีปิด ณ วันสิ้นสุดปีบัญชี
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลีย่ ของตลาด (ร้อยละ) *
อัตราส่วนราคาต่อก�ำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่า) *
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท) *
หลักทรัพย์จดทะเบียน
จ�ำนวนหลักทรัพย์ *
จ�ำนวนบริษัท *
จ�ำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่

เปลี่ยนแปลง
จ�ำนวน
ร้อยละ

ปีบัญชี
2555

11,777.21
48.07

7,615.64
31.08

4,161.57
16.99

54.65
54.65

1,643.43
1,275.76
1,298.71
3.24
14.60
11,496.77

1,397.19
1,036.21
1,391.93
2.98
18.25
11,831.45

246.24
239.55
(93.22)
0.26
(3.65)
(334.68)

17.62
23.12
(6.70)
8.72
(20.00)
(2.83)

1,099
489
13

948
477
8

151
12
5

15.93
2.52
62.50

553.46
2.26

298.93
1.22

254.53
1.04

85.15
85.15

510.44
323.36
356.80
1.46
28.32
177.36

415.89
266.91
415.68
1.58
22.80
133.02

94.55
56.45
(58.88)
(0.12)
5.52
44.35

22.73
21.15
(14.16)
(7.59)
24.21
33.34

127
95
15

100
81
10

27
14
5

27.00
17.28
50.00

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557
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(4)

บริษัทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด 5 อันดับ
ส�ำหรับส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ พบว่าส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกที่มีมูลค่า
การซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรกในรอบปีบัญชี 2556 เท่ากับร้อยละ 33.58 ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งหมด โดยมีสัดส่วนลดลง
จากรอบปีบัญชี 2555 ที่มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันร้อยละ 34.92 ซึ่งจุดนี้สะท้อนได้ว่ามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์มีการกระจายตัว
ที่มากขึ้นในบริษัทสมาชิก
(5)

ส่วนแบ่งตลาดและลักษณะลูกค้าของบริษัทฯ

ส่วนแบ่งตลาดส�ำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดส�ำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ร้อยละ 2.69
อยู่ ในอันดับ 19 จากผู้ประกอบการรวม 33 ราย ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชี 2555 ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด
ร้อยละ 2.73 ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์*
- ของตลาดหลักทรัพย์ฯ**
- ของบริษัทฯ
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ**

ปีบัญชี 2556
(1 ม.ค. 56 31 ธ.ค. 56)
10,775,616
580,094
2.69%

ปีบัญชี 2555 1 กันยายน 2554 ปีบัญชี 2554
(1 ม.ค. 55 ถึง
(1 ก.ย. 53 31 ธ.ค. 55) 31 ธันวาคม 2554 31 ส.ค. 54)
6,886,046
1,697,899
7,340,386
375,994
95,854
359,730
2.73%
2.82%
2.45%

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์ฯ
* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ ใหม่
** ไม่รวมประเภทการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์

ทัง้ นี้ หากแยกประเภทลูกค้าตามมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในรอบปีบญั ชี 2556 พบว่า โครงสร้างกลุม่ ลูกค้าหลัก
ยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 77.04 รองลงมาเป็นกลุ่มลูกค้าสถาบันในประเทศ ได้แก่ กองทุนรวม กองทุน
ส่วนบุคคล บริษัทประกัน และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ รวมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.55 ตามด้วยกลุ่มลูกค้าต่างประเทศซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 11.28 เมือ่ เปรียบเทียบกับรอบปีบญั ชี 2555 จะพบว่ากลุม่ ลูกค้าทัว่ ไปและลูกค้าสถาบันในประเทศ มีสดั ส่วนมูลค่าการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ลดลง ในขณะที่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
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หน่วย: ล้านบาท

ปีบัญชี 2556
ปีบัญชี 2555
1 กันยายน 2554
ปีบัญชี 2554
(1 ม.ค. 56 (1 ม.ค. 55 ถึง
(1 ก.ย. 53 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
31
ธ.ค.
56)
31
ธ.ค.
55)
31
ธั
น
วาคม
2554
31 ส.ค. 54)
แยกตามประเภทลูกค้า*
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ
- บัญชีลงทุนของบริษัทฯ
734
0.13
545
0.15
96
0.10
567
0.16
- กองทุนรวม
41,468
7.15 28,628
7.61 6,224
6.49 22,354
6.21
- ลูกค้าทั่วไป
446,924 77.04 296,456 78.85 73,081 76.24 285,321 79.32
- กองทุนส่วนบุคคล
8,023
1.38 6,783
1.80 1,126
1.18 3,773
1.05
- บริษัทประกัน
5,764
0.99 3,722
0.99
926
0.97 5,299
1.47
- กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
11,768
2.03 9,561
2.54 1,726
1.80 7,358
2.04
- ลูกค้าต่างประเทศ
65,413 11.28 30,299
8.06 12,675 13.22 35,058
9.75
รวม
580,094 100.00 375,994 100.00 95,854 100.00 359,730 100.00
* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ ใหม่

จากฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ แยกตามประเภทการซื้อขาย พบว่า การซื้อขายผ่านบัญชีอินเตอร์เน็ตมีสัดส่วนร้อยละ 46.46
ซึง่ ใกล้เคียงกับปีกอ่ น ส่วนทีเ่ หลือเป็นลูกค้าบัญชีซอื้ ขายแบบปกติ (ผ่านทีป่ รึกษาทางการเงิน) โดยในรอบปีบญั ชี 2556 ลูกค้าประเภท
บัญชีเงินสดมีสัดส่วนร้อยละ 81.0 ในขณะที่ส่วนที่เหลือร้อยละ 19.0 เป็นบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance)
ทั้งนี้ สัดส่วนลูกค้าประเภทบัญชีให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์มีแนวโน้มปรับลดลงเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชี 2555
หน่วย: ล้านบาท

ปีบัญชี 2556
ปีบัญชี 2555
1 กันยายน 2554
ปีบัญชี 2554
(1 ม.ค. 56 (1 ม.ค. 55 ถึง
(1 ก.ย. 53 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
31
ธ.ค.
56)
31
ธ.ค.
55)
31
ธั
น
วาคม
2554
31 ส.ค. 54)
แยกตามลักษณะการซือ้ ขาย*
มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ
แบบปกติ
- บัญชีเงินสด
276,161 47.61 171,547 45.62 46,975 49.01 182,971 50.87
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
34,406
5.93 30,416
8.09 8,402
8.76 38,862 10.80
     หลักทรัพย์
อินเทอร์เน็ต
- บัญชีเงินสด
193,710 33.39 87,224 23.20 21,181 22.10 81,671 22.70
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
75,817 13.07 86,807 23.09 19,296 20.13 56,226 15.63
     หลักทรัพย์
รวม
580,094 100.00 375,994 100.00 95,854 100.00 359,730 100.00
* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ ใหม่
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ส่วนแบ่งตลาดส�ำหรับธุรกิจค้าตราสารหนี้
ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯ เริ่มมีการท�ำธุรกรรมค้าตราสารหนี้นอกตลาด (Over the Counter: OTC) โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดในกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ ร้อยละ 5.11 ในการค้าหุ้นกู้เอกชน (Corporate Debenture) คิดเป็นมูลค่าการซื้อขาย
จ�ำนวน 6,610 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งการตลาดในการซื้อขายตราสารการค้าในรูปของตั๋วแลกเงิน (Bill of exchange) ร้อยละ
15.66 คิดเป็นมูลค่าการซือ้ ขายจ�ำนวน 25,800 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ จัดอยู่ในอันดับ 4 ของกลุม่ บริษทั หลักทรัพย์ (อ้างอิงจากสมาคม
ค้าตราสารหนี้ไทย)
ส่วนแบ่งตลาดส�ำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดส�ำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าฯ ร้อยละ 1.35 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับรอบปีบัญชี 2555 ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.50 ดังนี้
หน่วย: สัญญา

ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
- ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ
- ของบริษัทฯ
ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ

ปีบัญชี 2556
(1 ม.ค. 56 31 ธ.ค. 56)
16,664,126
448,695
1.35%

ปีบัญชี 2555 1 กันยายน 2554 ปีบัญชี 2554
(1 ม.ค. 55 ถึง
(1 ก.ย. 53 31 ธ.ค. 55) 31 ธันวาคม 2554 31 ส.ค. 54)
10,457,928
3,859,999
8,167,938
312,883
120,186
216,418
1.50%
1.56%
1.32%

ที่มา: ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฯ

แหล่งที่มาของเงินทุนและการด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
บริษทั ฯ มีนโยบายการจัดหาเงินทุนโดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงเกีย่ วกับอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และระยะเวลาการช�ำระคืน
ตลอดจนความสัมพันธ์ทางการค้า ความต้องการและลักษณะของการใช้เงินทุนและสถานการณ์ทางการเงิน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีการใช้เงิน
กู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงิน สภาพคล่อง และต้นทุนทางการเงิน ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงิน
สกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีนโยบายด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
(Net Capital Ratio) ตามเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดไว้ คือ ไม่ต�่ำกว่า 25 ล้านบาท
หรือไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ทั้งนี้แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า
เมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2556 บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1,433.65 ล้านบาท ท�ำให้บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนใหม่รวม
จ�ำนวน 2,150.47 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 5,383.39 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจ�ำนวน
900 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเหลือวงเงินกู้ยืมระยะสั้นและวงเงินเบิกเกินบัญชีอีกจ�ำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินกู้ยืม
สกุลเงินตราต่างประเทศจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ จ�ำนวน 1,647.47 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนและเสริม
สภาพคล่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมดังกล่าวไว้แล้วทั้งจ�ำนวน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิจ�ำนวน 4,628.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 125.72 ของ
หนีส้ นิ ทัว่ ไปและทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นประกัน ซึง่ เป็นอัตราค่อนข้างสูงเมือ่ เทียบกับอัตราขัน้ ต�ำ่ ตามเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ได้ก�ำหนดไว้
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น
ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนอยู่ ในภาวะที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนและมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันลดลง ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อรายได้คา่ ธรรมเนียมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ซงึ่ เป็นรายได้หลักของบริษทั ฯ รวมไปถึงรายได้จากฝ่ายวาณิชธนกิจโดยเฉพาะจากการเป็น
ที่ปรึกษาการลงทุนและการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์
ทัง้ ระบบ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบายปรับปรุงโครงสร้างรายได้การให้บริการและการด�ำเนินธุรกิจ โดยไม่เน้นการพึง่ พารายได้จากสายงานใด
สายงานหนึ่งเป็นหลัก อีกทั้งมีแนวทางในการให้บริการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะต่างๆ อาทิ การให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ในการปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ เพื่อชดเชยรายได้ที่อาจกระทบจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวนน้อยราย
การประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีปัจจัยเสี่ยงประการหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องระมัดระวัง คือ ความเสี่ยงในการพึ่งพา
มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของฐานลูกค้าจ�ำนวนน้อยราย ด้วยตระหนักในความเสีย่ งดังกล่าว ตลอดระยะเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ
จึงมีมาตรการในการลดความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของกลุม่ ลูกค้า เพือ่ ให้สามารถปรับตัวสอดรับกับสถานการณ์การลงทุนของฐานลูกค้า
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญในการรักษาฐานลูกค้าบุคคลภายในประเทศซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่ส�ำคัญ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางมากขึ้นด้วยการเพิ่มสัดส่วนของลูกค้าสถาบัน
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางการสนับสนุนข้อมูล การจัดอบรมสัมนา และการน�ำบริษทั จดทะเบียนมาให้ขอ้ มูลแก่ลกู ค้า
ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร
เนื่องจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร โดยเฉพาะที่ปรึกษา
การเงินและการลงทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการก�ำหนดอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมไปถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรทัง้ ในด้านความรูเ้ กีย่ วกับการลงทุนและด้านการให้บริการอย่างต่อเนือ่ ง
ความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้
บริษทั ฯ มีความพยายามควบคุมความเสีย่ งอันเกิดจากหนีส้ งสัยจะสูญและหนีส้ ญู ของลูกหนี้ ด้วยการก�ำหนดให้ทปี่ รึกษาการเงิน
และการลงทุนของบริษัทฯ ท�ำการประเมินฐานะการเงินของลูกค้าก่อนอนุญาตให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การไม่อนุญาต
ให้ลูกค้ากู้เงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง การก�ำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยระบบเงินกู้ ได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ ในรายชื่อ
หลักทรัพย์ (Marginal Securities List) และการก�ำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์
การให้ความส�ำคัญต่อการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพ โดยก�ำหนดวงเงินซื้อขายที่เหมาะสมกับฐานะการเงิน
ของลูกค้าเพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาลูกหนีด้ อ้ ยคุณภาพ การให้ความส�ำคัญต่อการติดตามหนี้ โดยมีการทบทวนสถานะของลูกหนีแ้ ละควบคุม
การใช้วงเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ รวมไปถึงการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามวิธปี ฏิบตั แิ ละกฎระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ
ก�ำหนดไว้ และการปลูกฝังให้พนักงานเคารพกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกิจของบริษัทฯ
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ความเสี่ยงอันเกิดจากการท�ำธุรกรรมการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน
(1)

ความเสี่ยงจากการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น คือ ผลขาดทุนจากการรับหลักทรัพย์ที่เหลือ
จากการจัดจ�ำหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากการรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ในจ�ำนวนและราคาที่ไม่เหมาะสม
หรือเนื่องจากการเกิดความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผล
ท�ำให้ผลู้ งทุนตัดสินใจไม่จองซือ้ หลักทรัพย์ ดังนัน้ เพือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะท�ำการพิจารณาข้อมูลเบือ้ งต้น
ของบริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ โดยจะวิเคราะห์และตรวจสอบถึงลักษณะธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งผลการด�ำเนินงานและ
แนวโน้มการด�ำเนินงานของบริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ในอนาคต นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังพิจารณาถึงความสนใจของลูกค้าหรือ
นักลงทุนว่ามีความต้องการทีจ่ ะซือ้ หลักทรัพย์ทเี่ สนอขายมากน้อยเพียงใด เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณารับเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
และรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ต่อไป
(2)

ความเสี่ยงจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอและ
ครบถ้วนต่อสาธารณชน ทั้งในกรณีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นค�ำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ำกิจการ หรือในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในการเข้าท�ำรายการต่างๆ ตามที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด เช่น การเข้าท�ำรายการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การท�ำค�ำเสนอซื้อ การควบรวมกิจการ เป็นต้น ดังนั้น บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญ
อย่างมากในการเลือกสรรลูกค้าโดยจะท�ำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าเพื่อใช้ในการประเมินลูกค้าก่อนพิจารณารับงาน นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (Due Diligence) อย่างรัดกุม รวมไปถึงการจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้
ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทัง้ กฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็นผู้ให้บริการและ
ผูด้ แู ลรับผิดชอบการปฏิบตั งิ านในแต่ละขัน้ ตอน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถให้บริการแก่ลกู ค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีค่าธรรมเนียม
จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศการเปิดเสรีค่าธรรมเนียม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555
ย่อมจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทหลักทรัพย์ทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง
ดังกล่าว และได้เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในเชิงความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและกลยุทธ์
การด�ำเนินธุรกิจ เช่น การกระจายโครงสร้างรายได้ ไปยังธุรกิจอืน่ ๆ นอกเหนือจากธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ การปรับปรุงคุณภาพ
ของบทวิจัยหลักทรัพย์ รวมถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถและการให้บริการของที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ
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ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุน
บริษัทฯ มีการให้กู้ยืมเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้กู้ยืมระยะสั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์
แก่ลูกค้า ท�ำให้บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นจ�ำนวนมาก ซึ่งความต้องการเงินทุนจะผันแปรตามมูลค่า
การซือ้ ขายของตลาดหลักทรัพย์โดยรวม อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งในการจัดหาเงินทุน จึงมีการพิจารณาทางเลือก
ที่หลากหลายในการจัดหาเงินทุน จากเดิมที่มีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่เพียงพอ
ในการด�ำเนินธุรกิจและมีตน้ ทุนทางการเงินและความเสีย่ งอย่างเหมาะสม ส�ำหรับในรอบปีบญั ชี 2556 บริษทั ฯ ได้มกี ารกูย้ มื เงินระยะสัน้
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ และได้จ่ายช�ำระคืนเงินต้นทั้งจ�ำนวนในเดือนมกราคม 2557
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นในอัตราค่อนข้างต�่ำเพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ ในขณะที่บริษัทฯ มีการจัดหาเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ยในตลาด และมีการพิจารณาสัดส่วนเงินทุนให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ
ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และกฎข้อบังคับในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมทัง้ ประกาศและกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
อีกด้วย
ทั้งนี้ การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และกฎข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในหลายกรณีอาจท�ำให้บริษัทฯ ต้องมีภาระค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุนในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีส่ งู ขึน้ และในบางกรณีอาจท�ำให้การแข่งขันรุนแรงขึน้ และมีคแู่ ข่งขันเพิม่ มากขึน้ เช่น ก�ำหนดการ
เปิดเสรี ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้ ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์รายใหม่ ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 หรือ
การเปิดเสรีค่าธรรมเนียมดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจ�ำนวนสูง
กว่าร้อยละ 5 ของส่วนของเจ้าของ และไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท:
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ:
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธรุ กิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนซือ้ ขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็น
ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และธุรกิจค้าตราสารหนี้
โฮมเพจบริษัทฯ:				
โทรศัพท์:
			
โทรสาร: 				
ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด:		
จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด:				
ทุนจดทะเบียน:				
ทุนเรียกช�ำระแล้ว:				
หุ้นทุนซื้อคืน:				
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http://www.cns.co.th และ http://www.nomuradirect.com
+66(0) 2638 5500
+66(0) 2287 6000
+66(0) 2287 6001
หุ้นสามัญ
2,150,469,000 หุ้น
2,150,469,000 บาท
2,150,469,000 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไม่มีหุ้นทุนซื้อคืน
(31 ธันวาคม 2555: - ไม่มี -)
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ที่ตั้งบริษัทฯ
1) ส�ำนักงานใหญ่:
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์:
+66(0) 2638 5000
+66(0) 2287 6000
โทรสาร:
+66(0) 2287 6001
2) ส�ำนักงานสาขาบางนา:
589/111 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์:
+66(0) 2725 8600
โทรสาร:
+66(0) 2745 6220
+66(0) 2745 6221
3) ส�ำนักงานสาขาพระปิ่นเกล้า:
7/129 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ชั้น 9 ห้อง 902 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์:
+66(0) 2638 5950
+66(0) 2287 6950
โทรสาร:
+66(0) 2884 9064
+66(0) 2884 9067
4) ส�ำนักงานสาขาวิภาวดีรังสิต:
123 อาคารซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชัน้ 23 ห้องเลขที่ B-2304 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:
+66(0) 2638 5920
+66(0) 2287 6920
โทรสาร:
+66(0) 2617 7800

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ศูนย์บริการนักลงทุน (Investor Services Network)
1) ส�ำนักงานสาขาเอสพละนาด:
99 อาคารเอสพละนาด ชั้น 2 ห้องเลขที่ 202-1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:
+66(0) 2354 0760
+66(0) 2641 3250
โทรสาร:
+66(0) 2641 3249
2) ส�ำนักงานสาขาพหลโยธิน:
310 อาคาร SME Bank Tower ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:
+66(0) 2638 5051
+66(0) 2287 6051
โทรสาร:
+66(0) 2357 1255
3) ส�ำนักงานสาขานนทบุรี:
5/74-75 หมู่ที่ 5 ถนนพิบูลย์สงคราม ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์:
+66(0) 2525 3070
+66(0) 2525 3071
โทรสาร:
+66(0) 2525 3072
4) ส�ำนักงานสาขานครสวรรค์:
919/28, 919/111 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์:
+66(0) 5622 0094
+66(0) 5622 0095
โทรสาร:
+66(0) 5622 0096
5) ส�ำนักงานสาขานครราชสีมา:
751/10-11 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์:
+66(0) 4435 3634
+66(0) 4435 3635
โทรสาร:
+66(0) 4435 3011
6) ส�ำนักงานสาขาขอนแก่น:
497/1-3 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์:
+66(0) 4346 5416
+66(0) 4346 5430
โทรสาร:
+66(0) 4346 5209
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7) ส�ำนักงานสาขาระยอง:
51/32 หมู่ที่ 3 ถนนสาย 36 ต�ำบลทับมา อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์:
+66(0) 3861 4283
+66(0) 3861 4284
โทรสาร:
+66(0) 3861 4285
8) ส�ำนักงานสาขาอยุธยา:
58/9-10 หมู่ที่ 1 ถนนโรจนะ ต�ำบลธนู อ�ำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์:
+66(0) 3533 5414
+66(0) 3533 5415
โทรสาร:
+66(0) 3533 5416
9) ส�ำนักงานสาขาภูเก็ต:
32/175-176 ถนนพูนผล ต�ำบลตลาดเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์:
+66(0) 7621 4422
+66(0) 7621 4423
โทรสาร:
+66(0) 7621 4424
10) ส�ำนักงานสาขาเชียงราย:
450/29-32 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์:
+66(0) 5377 4823
+66(0) 5377 4873
โทรสาร:
+66(0) 5377 4821
11) ส�ำนักงานสาขาเชียงใหม่:
7/1-4 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์เชียงใหม่-ล�ำปาง ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์:
+66(0) 5321 0834
+66(0) 5321 0835
โทรสาร:
+66(0) 5321 0841
12) ส�ำนักงานสาขาหาดใหญ่:
434 ถนนศุภสารรังสรรค์ ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์:
+66(0) 7422 1542
+66(0) 7422 1543
โทรสาร:
+66(0) 7422 1544
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13) ส�ำนักงานสาขาสิงห์บุรี:
155/59-60 หมู่ที่ 7 ถนนนายแท่น ต�ำบลบางมัญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์:
+66(0) 3651 2996
+66(0) 3651 2997
โทรสาร:
+66(0) 3651 2986
14) ส�ำนักงานสาขาชลบุรี:
51/15-16 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์:
+66(0) 3814 4157
+66(0) 3814 4158
โทรสาร:
+66(0) 3814 4159
15) ส�ำนักงานสาขาอุบลราชธานี:
756/4 ถนนชยางกูร ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์:
+66(0) 4531 5326
+66(0) 4531 5327
โทรสาร:
+66(0) 4531 5328
16) ส�ำนักงานสาขาอุดรธานี:
499/3-5 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านโนนพิบูลย์ ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์:
+66(0) 4221 2004
+66(0) 4221 2005
โทรสาร:
+66(0) 4221 2006
17) ส�ำนักงานสาขาล�ำปาง:
292-294 ถนนไฮเวย์ล�ำปาง-งาว ต�ำบลพระบาท อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง 52000
โทรศัพท์:
+66(0) 5482 1977
+66(0) 5482 1978
โทรสาร:
+66(0) 5482 1979
18) ส�ำนักงานสาขารังสิต:
132/15-17 หมู่ 9 ถนนล�ำลูกกา ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์:
+66(0) 2287 6281
+66(0) 2638 5281
โทรสาร:
+66(0) 2531 2915
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19) ส�ำนักงานสาขาลาดกระบัง:
497 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์:
+66(0) 2287 6282
+66(0) 2638 5282
โทรสาร:
+66(0) 2172 9959
20) ส�ำนักงานสาขาอ้อมน้อย:
219/1277-78 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลอ้อมน้อย อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์:
+66(0) 2287 6280
+66(0) 2638 5280
โทรสาร:
+66(0) 2420 1953
21) ส�ำนักงานสาขาสระบุรี:
เลขที่ 88/24 ถนนสุดบรรทัด ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์:
+66(0) 3622 3448-9
โทรสาร:
+66(0) 3622 3450
22) ส�ำนักงานสาขา เพชรบุรี:
เลขที่ 45,47 ถนนชีสระอินทร์ ต�ำบลคลองกระแซง อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์:
+66(0) 3240 0582-3
โทรสาร:
+66(0) 3240 0580
ส�ำนักงานตัวแทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว):
อาคาร ANZ บ้านหัสสดี เมืองจันทะบุรี นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์:
+66(0) 2638 5000
+66(0) 2287 6000
โทรสาร:
+66(0) 2287 6001
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
•

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์:
+66(0) 2229 2800
โทรสาร:
+66(0) 2654 5427
Call Center:
+66(0) 2229 2888
E-Mail:
TSDCallCenter@set.or.th
Website:
http://www.tsd.co.th
•

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์:
+66(0) 2264 0777
+66(0) 2661 9190
โทรสาร:
+66(0) 2264 0789
+66(0) 2264 0790
+66(0) 2661 9192
E-Mail:
ErnstYoung.Thailand@th.ey.com
Website:
http://www.ey.com
โดย:
นางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4499
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ท�ำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท
เป็น 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจ�ำนวน 716,823,000 บาท เป็น 2,150,469,000 บาท โดยเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ หุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดจ�ำนวน 1,433,646,000 หุ้น เข้าท�ำการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ท�ำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมจ�ำนวน 2,150,469,000 บาท
เรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 2,150,469,000 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจ�ำนวน 2,150,469,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจ�ำนวน 167,356,630 หุ้น หรือ
ร้อยละ 7.78 ของจ�ำนวนหุ้นที่จดทะเบียน เพิ่มขึ้นมากจากจ�ำนวนใบแสดงสิทธิ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ซึ่งมี ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจ�ำนวน 2,746,800 หุ้น หรือร้อยละ 3.83
ของจ�ำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าวจะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางการเงินเหมือนการลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษทั ฯ แต่จะไม่สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นกรณีออกเสียงเพือ่ ลงมติเกีย่ วกับการเพิกถอนหุน้ ของบริษทั ฯ
ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนึ่ง จ�ำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการน�ำไปออกใบแสดงสิทธินั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบจ�ำนวนหุน้ สามัญทีเ่ ปลีย่ นเป็นใบแสดงสิทธิได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (www.set.or.th/nvdr)
•

จ�ำนวน มูลค่า เงื่อนไข และลักษณะบุคคลที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี •
โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ที่เป็นตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ
- ไม่มี •
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ และ
สาระส�ำคัญที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน
- ไม่มี •
ข้อจ�ำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้ว
โดย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีประมาณร้อยละ 43.26 ของทุนช�ำระแล้ว
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
รายชื่อและสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุด 10 รายแรกที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนหุ้น ณ วัน
ที่ 30 พฤษภาคม 2556 มีดังนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nomura Holdings, Inc.
Nomura Asia Holding N.V.
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด  
นายวชิระ ทยานาราพร
UOB Kay Hian Private Limited
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ
นางขันทอง อุดมมหันติสุข
นายประสาธน์ มหากิจศิริ
นางจันทนา อนรรฆธรรม
นายประสิทธิ์ จงเลิศตระกูล

จ�ำนวนหุ้น
180,000,000
92,565,000
55,510,100
35,555,500
26,060,000
24,562,000
11,000,000
7,000,000
6,770,000
5,675,000

ร้อยละ
25.11
12.91
7.74
4.96
3.63
3.42
1.53
0.97
0.94
0.79

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุด 10 รายแรกที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโี่ ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ล�ำดับแรกของบริษัทฯ คือ Nomura Holdings Inc. และ Nomura Asia Holding N.V. ซึ่งถือครอง
หลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 272,565,000 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 38.02 ของทุนจดทะเบียน โดยส่งผู้บริหาร 2 รายเข้าเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ 1 รายเป็นกรรมการ
ที่มิใช่กรรมการบริหาร
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ข้อมูลของ Nomura Holdings, Inc.
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)
จ�ำนวนหุ้นที่ออก
:
ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียน
:
			
			
			
จ�ำนวนผู้ถือหุ้น
:

3,822,562,601 หุ้น
หุ้นสามัญของ Nomura Holdings, Inc. เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ โตเกียว โอซากา นาโกย่า และสิงคโปร์ และเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในรูปของ American Depositary Shares
(ADSs) ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค
483,664 ราย

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ Nomura Holdings, Inc. มีดังนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้น (พันหุ้น))
1. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)
163,086
2. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)
144,378
3. Caceis Bank France, Ordinary Account
69,821
4. The Bank of New York Treaty JASDEC Account
64,721
5. The Chase Manhattan Bank, N.A. London S.L. Omnibus Account
52,065
6. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 9)
44,004
7. The Bank of New York Mellon as Depository Bank for
43,617
    Depository Receipt Holders
8. State Street Bank West Client-Treaty
38,245
9. Citibank Hong Kong PBG Clients H.K.
37,332
10. State Street Bank and Trust Company 505225
36,683

ร้อยละ
4.26
3.77
1.82
1.69
1.36
1.15
1.14
1.00
0.97
0.95

หมายเหตุ: Nomura Holdings, Inc. มี Treasury Stock จ�ำนวน 114,834 พันหุ้น ซึ่งไม่นับรวมในรายชื่อของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกข้างต้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Nomura Asia Holding N.V. มีดังนี้
ผู้ถือหุ้น
Nomura Holdings, Inc.
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
1,400,000
1,400,000

ร้อยละ
100.00
100.00

- บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น -
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้นบริษัทฯ
มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมที่ส�ำคัญอื่นๆ ทั้งนี้การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้
การจ่ายเงินปันผลของปีบัญชี
(ก.ย. - ส.ค. ในปี 2551 - 2554
และ ม.ค. - ธ.ค. 2555)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) *
ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ

2551

2552

2553

2554

1.50
123.13
87.33

0.95
68.61
99.25

1.70
117.10
99.29

3.10
217.26
97.59

ก.ย. 54 ธ.ค. 54
0.50
37.44
91.34

2555
1.60
187.99
61.01

* อัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายในระหว่างปี 2551 - 2555 จ่ายจากหุ้นสามัญที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายในและกรรมการจากภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสุเทพ พีตกานนท์			
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายชินอิจิ มิซูโน			
กรรมการอ�ำนวยการ
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล			
กรรมการบริหาร
4. นายนาโอกิ ซูกาย่า			
กรรมการบริหาร
5. นางกฤษณา แซ่หลิ่ว			
กรรมการบริหาร
6. นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ		
กรรมการ
7. นางวัธนี พรรณเชษฐ์			
กรรมการอิสระ
8. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล		
กรรมการอิสระ
9. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ		
กรรมการอิสระ
10. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย		
กรรมการอิสระ
โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ฯ คือ นายสุเทพ พีตกานนท์ นายชินอิจิ มิซโู น นายนิมติ วงศ์จริยกุล นายนาโอกิ ซูกาย่า
และนางกฤษณา แซ่หลิ่ว กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
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จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2556
เป็นดังนี้
1/56

2/56

3/56

4/56

5/56

6/56

7/56

8/56

9/56

10/56 11/56

รวม

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

(ครั้ง)

นายสุเทพ พีตกานนท์

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

11

นายชินอิจิ มิซูโน   

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

11

นายนิมิต วงศ์จริยกุล

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

11

นายนาโอกิ ซูกาย่า

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

11

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว (1)

a

a

a
-

a
-

-

a
-

a
-

a
-

a
-

นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ (3) (4)

a
-

a
-

10

นายโคคิ มิอุระ (2)

a
-

a
-

-

a

a

a

a

a

-

a

6

นางวัธนี พรรณเชษฐ์

การประชุมครั้งที่ / ประจ�ำปี
รายชื่อ / ประชุมเมื่อวันที่

-

a
-

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

11

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

11

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

11

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
จ�ำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

a
10

a
10

a
10

a
9

a
10

a
10

a
9

a
10

a
10

a
8

a
10

10
-

2

หมายเหตุ:
(1) นางกฤษณา แซ่หลิ่ว มีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 7/2556 ได้
(2) นายโคคิ มิอุระ มีภาระกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 2/2556 ได้ และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมี
ผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
(3) นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั ฯ แทนต�ำแหน่งกรรมการทีล่ าออก โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่
29 พฤษภาคม 2556
(4) นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ และดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิช์ ยั มีภารกิจอืน่ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครัง้ ที่ 10/2556 ได้
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รายงานประจ�ำปี 2556

ผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมด 14 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
นายสุเทพ พีตกานนท์			
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
นายชินอิจิ มิซูโน			
กรรมการอ�ำนวยการ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล			
กรรมการบริหาร
นายนาโอกิ ซูกาย่า			
กรรมการบริหาร
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว			
กรรมการบริหาร
นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ		
กรรมการ
นางวัธนี พรรณเชษฐ์			
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล		
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ		
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย		
กรรมการอิสระ
นางกฤตติกา ธารามาศ		
ผู้อ�ำนวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
นายนิธิ วณิคพันธุ์			
ผู้อ�ำนวยการบริหารสายงานวิจัย
นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ		
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน
นายโยชิคาซึ โยเนนากะ		
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานวาณิชธนกิจ
ผู้บริหารตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้บริหารภายใต้ค�ำจ�ำกัดความของตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายบุคคล 1

- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-1
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-3
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-5
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-7
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-8
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-16
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-17
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-18
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-19
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-20
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-21  
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-22  
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-24  
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-25  
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-26  
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-27
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-28  
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-29  
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 1-30   
- ส�ำนักงานสาขาบางนา 1-1
- ส�ำนักงานสาขาพระปิ่นเกล้า 1-2

ฝ่ายไดเร็ค

รายบุคคล 2

ศูนย์บริการนักลงทุน

- ส�ำนักงานสาขาเอสพละนาด
- ส�ำนักงานสาขาพหลโยธิน
- ส�ำนักงานสาขานนทบุรี
- ส�ำนักงานสาขานครสวรรค์
- ส�ำนักงานสาขานครราชสีมา
- ส�ำนักงานสาขาขอนแก่น
- ส�ำนักงานสาขาระยอง
- ส�ำนักงานสาขาอยุธยา
- ส�ำนักงานสาขาภูเก็ต
- ส�ำนักงานสาขาเชียงราย
- ส�ำนักงานสาขาเชียงใหม่
- ส�ำนักงานสาขาหาดใหญ่
- ส�ำนักงานสาขาสิงห์บุรี
- ส�ำนักงานสาขาชลบุรี
- ส�ำนักงานสาขาอุบลราชธานี
- ส�ำนักงานสาขาอุดรธานี
- ส�ำนักงานสาขาล�ำปาง
- ส�ำนักงานสาขารังสิต
- ส�ำนักงานสาขาลาดกระบัง
- ส�ำนักงานสาขาอ้อมน้อย
- ส�ำนักงานสาขาสระบุรี
- ส�ำนักงานสาขาเพชรบุรี

สายงานวิจัยหลักทรัพย์

- ฝ่ายวิเคราะห์เทคนิค
- ฝ่ายวิเคราะห์หุ้นพื้นฐาน
- ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน
- ฝ่ายวิเคราะห์เศรษฐกิจ

สายงานวิจัยและบริการการลงทุน

สายงานปฏิบัติการ

สายงานธุรกิจหลักทรัพย์

สายงานวาณิชธนกิจ
- ฝ่ายตลาดทุน
- ฝ่ายตลาดตราสารหนี้
- ฝ่ายควบรวมกิจการ
- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

สายงานการเงิน
- ฝ่ายการเงิน
- ฝ่ายบริหารเงิน

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-1
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-3
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-6
- ฝ่ายที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน 2-7
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 2-14
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 2-15
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 2-16
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 2-17
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 2-18
- ส�ำนักงานสาขาวิภาวดีรังสิต 2-1

ฝ่ายบริหารการลงทุน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โครงสร้างภายในบริษัทฯ

- ฝ่ายปฎิบัติการ
- ฝ่ายธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

- ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ
- ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ
- ฝ่ายบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ฝ่ายค้าตราสารหนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2556

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2556

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานการเงินด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ที่จ่ายในระหว่างปีบัญชี 2556 แยกเป็นรายบุคคลได้ดังนี้
หน่วย : บาท
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายนามกรรมการ
นายสุเทพ พีตกานนท์
นายชินอิจิ มิซูโน
นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
นายโคคิ มิอุระ (1)
นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ (2)
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
รวมทั้งสิ้น

บ�ำเหน็จ
กรรมการ
250,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
220,000
2,230,000

ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
286,000
220,000
220,000
726,000

เบี้ยประชุม
กรรมการ
30,000
90,000
165,000
165,000
165,000
150,000
765,000

รวมทั้งสิ้น
250,000
220,000
220,000
220,000
220,000
250,000
90,000
671,000
605,000
605,000
370,000
3,721,000

หมายเหตุ
(1) นายโคคิ มิอุระ ลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2556
(2) นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการของบริษทั ฯ แทนต�ำแหน่งกรรมการทีล่ าออก โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท ครั้ งที่ 4/2556 เมื่ อ วั น ที่ 10 พฤษภาคม 2556 มีผลตั้งแต่วัน ที่ 13 พฤษภาคม 2556 บริษัท ฯ ได้รับความเห็น ชอบ
จากส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานประจ�ำปี 2556

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่ไม่รวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการบริหารบริษัทฯ จ่ายตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการบริหารบริษัทฯ และค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่บริหาร จ่ายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในการท�ำงาน ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฎิบัติงานในช่วงปี
ที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนี้
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

ปีบัญชี 2556
จ�ำนวนราย
ค่าตอบแทน (บาท)
11
90,398,508
11
18,746,767
11
109,145,275

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 5 ราย และเจ้าหน้าที่บริหาร 6 ราย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริหาร 2 รายลาออกระหว่างปี
และเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ราย ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี

ค่าตอบแทนอื่นๆ
เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั ฯ และพนักงานได้รว่ มกันจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530
ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและเงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพนี้
บริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด และจะจ่ายให้พนักงานในกรณีทอี่ อกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว
โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ตามความสมัครใจ ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต่างชาติ ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการดังกล่าว
โครงการพนักงานร่วมลงทุน
บริษทั ฯ ได้มีโครงการพนักงานร่วมลงทุน (Employee Joint Investment Program: EJIP) ซึง่ เป็นหนึง่ ในสวัสดิการพนักงาน
ของบริษทั ฯ ทีส่ นับสนุนให้พนักงานทีส่ มัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเก็บออมโดยการซือ้ หุน้ ของบริษทั ฯ สมาชิกโครงการต้องจ่ายเงินสมทบ
เป็นจ�ำนวนหรือสัดส่วนทีเ่ ท่ากันทุกเดือน แต่ตอ้ งไม่ตำ�่ กว่า 500 บาท และไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนและค่าเฉลีย่ ผลประโยชน์อนื่
(Incentive) โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิกในโครงการ เป็นจ�ำนวนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนเงินที่พนักงานจ่ายสมทบ
อย่างไรก็ตาม กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2556

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 518 คน
ข้อพิพาทแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทแรงงานที่ส�ำคัญ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน
ในรอบปีบญั ชี 2556 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร เจ้าหน้าทีบ่ ริหารและพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ ดังนี้
ผลตอบแทนพนักงาน
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

ปีบัญชี 2556
ค่าตอบแทน (บาท)
454,092,295
160,339,218
614,431,513

นโยบายการพัฒนาพนักงาน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

การฝึกอบรมและการสัมมนา

ปีบัญชี 2556
(1 ม.ค. 56 31 ธ.ค. 56)
755,115

ปีบัญชี 2555
(1 ม.ค. 55 31 ธ.ค. 55)
749,965

1 กันยายน
2554 ถึง
31 ธันวาคม 2554
112,411

หน่วย: บาท
ปีบัญชี 2554
(1 ก.ย. 53 31 ส.ค. 54)
271,324

บริษัทฯ มีนโยบายและมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาชีพและความรู้ทั่วไป
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทุกสายงาน ให้มีศักยภาพและทักษะในการท�ำงานที่เหมาะสมและเอื้ออ�ำนวยต่อการท�ำงาน รวมถึง
การส่งบุคลากรเพื่อไปเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ ณ ส�ำนักงานต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศมาให้มุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจภาพรวมและให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
และเสริมสร้างความสามารถของบุคลากร ให้มคี วามพร้อมในการแข่งขันระยะยาว และเพือ่ รองรับสภาพทางเศรษฐกิจทีอ่ าจเปลีย่ นแปลง
ในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

39

40

นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร

49 ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์
Pennsylvania State
University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

45 The degree of
Bachelor of
Commerce
Kansai University
ประเทศญี่ปุ่น

นายชินอิจิ มิซูโน
กรรมการอ�ำนวยการ

คุณวุฒิการศึกษา

51 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
University of Missouri
Kansas City
ประเทศสหรัฐอเมริกา

อายุ
(ปี)

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่งปัจจุบัน

-

-

-

-

-

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%) *
ผู้บริหาร

ธ.ค. 2550 - ปัจจุบนั
2541 - ธ.ค. 2550

เม.ย. 2546 - มี.ค. 2549

เม.ย. 2549 - พ.ย. 2550

ธ.ค. 2550 - พ.ย. 2552

ธ.ค. 2552 - มี.ค. 2553

มิ.ย. 2553 - ปัจจุบัน
เม.ย.-พ.ค. 2553

มิ.ย.-ธ.ค. 2552
2539 - พ.ค. 2552

ธ.ค.2552-พ.ค.2553

มิ.ย.2553-ส.ค.2554

ก.ย.2554 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

n
n

กรรมการบริหาร
ผู้บังคับบัญชาสายงานบริการ
ด้านวาณิชธนกิจ

กรรมการอ�ำนวยการ
Managing Director,
Head of Global Business
Department
n Managing Director,
Head of Asia Retail
Business Department
n Managing Director,
Branch Manager,
Denenchofu Branch Office
n Executive Director,
Product Development &
Planning Department
n Executive Director,
Retail Strategy Department
n
n

ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
n ประธานกรรมการ
และรักษาการประธาน
กรรมการบริหาร
n ประธานกรรมการ
และกรรมการบริหาร
n ประธานกิตติมศักดิ์
n ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
n

ต�ำแหน่ง

n
n

n

n

n

n

n
n

n
n

n

n

n

ชื่อหน่วยงาน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

Nomura Securities Co., Ltd.

Nomura Securities Co., Ltd.

Nomura Securities Co., Ltd.

Nomura Securities Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
Nomura Securities Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
(วตท.) รุ่นที่ 16, 2013,
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
n หลักสูตร DCP Refresher
Course, 2009, Thai
Institute of Directors
Association (IOD)
n

-

หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP), 2000 / Thai
Institute of Directors
Association (IOD)
n หลักสูตร Chairman 2000,
2002 / Thai Institute of
Directors Association
(IOD)
n

การอบรม

รายงานประจ�ำปี 2556

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

53 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
Southern Adventist
University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

53 The degree of
Bachelor of Laws
Keio University
ประเทศญี่ปุ่น

76 ปริญญาโทการบัญชี
University of Alabam
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร

นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ
กรรมการ

นางวัธนี พรรณเชษฐ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

48 ปริญญาตรีเกษตรศาสตร์
Meiji University
ประเทศญี่ปุ่น

อายุ
(ปี)

นายนาโอกิ ซูกาย่า
กรรมการบริหาร

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
-

-

-

-

-

-

-

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%) *
ผู้บริหาร

2549 - 2550

2541 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2549 - เม.ย 2552
2542 - 2549
2548 - 2551

พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
เม.ย. 2551 - มี.ค.2556
ก.ค 2548 - มี.ค. 2551
ก.ค. 2544 - มิ.ย. 2548
มิ.ย. 2542 - มิ.ย. 2544

2552 - ปัจจุบัน
2539 - 2551

2544 - 2546

2552 - ปัจจุบัน
2546 - 2552

ช่วงเวลา

กรรมการบริหาร
ผู้อ�ำนวยการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
n กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
n กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
n กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สาขาการเงินและการบัญชี
n กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
n กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
n ประธานอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
n กรรมการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
n

Director
n Managing Director
n Managing Director
n Executive Director
n Deputy Head of Risk
Management
n Head of Asia Risk
Management
n

n
n

กรรมการบริหาร
Business Manager of
 	Fixed Income Division  	Asia Pacific
n Head of Administration
n
n

ต�ำแหน่ง

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

Nomura Italia SIM P.A. - Milano, Italia

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
Nomura International (Hong Kong) Limited

ชื่อหน่วยงาน

n

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
n บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
n บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จ�ำกัด (มหาชน)
n ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
n บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
n บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
n สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
n

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
n Nomura Holdings, Inc.
n Nomura Securities Co., Ltd.
n Nomura Securities Co., Ltd.
n Nomura International Plc, London
n Nomura International Plc, Hong Kong
n

n
n

n

n
n

ประสบการณ์ท�ำงาน

หลักสูตร DCP Refresher
Course, 4/2007, Thai
Institute of Directors
Association (IOD)
n หลักสูตร Audit Committee
Program (ACP), 16/2007,
Thai Institute of Directors
Association (IOD)
n หลักสูตร Board
Performance Evaluation,
2004, Thai Institute of
Directors Association
(IOD)
n หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP), 15/2002, Thai
Institute of Directors
Association (IOD)
n

-

หลักสูตรสร้างระบบ
ปฎิบัติงานทรัพยากรมนุษย์
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วย
HR Scorecard,
2011, หอการค้าไทย
n หลักสูตรการสร้างและพัฒนา
ยอดขาย (บริการทีมขาย),
2011, หอการค้าไทย
n หลักสูตรเทคนิคการเจรจา
ต่อรองและการติดตามหนี้
รายย่อย, 2011, สมาคม
สถาบันการศึกษา
การธนาคารและการเงินไทย
n

-

การอบรม

รายงานประจ�ำปี 2556
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53 ปริญญาตรีครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร

46 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Suffolk University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายนิธิ วณิคพันธุ์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานวิจัยหลักทรัพย์

49 ปริญญาเอก สาขาการเงิน
(เกียรตินิยม)
Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการอิสระ

นางกฤตติกา ธารามาศ
ผู้อ�ำนวยการบริหาร
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์
รายบุคคล 2

61 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
University of Alabama
ประเทศสหรัฐอเมริกา

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

53 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
University of
Wisconsin Madison
ประเทศสหรัฐอเมริกา

อายุ
(ปี)

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่งปัจจุบัน

-

1,523,201
หุ้น **

-

-

-

-

-

-

-

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%) *
ผู้บริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร

n

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานวิจัยหลักทรัพย์

ผู้อ�ำนวยการบริหารสายงาน
ธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
n ผู้บังคับบัญชาสายงาน
ธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2

n

2547 - 2551

n

n
n
n
n

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2547 - 2551
2547 - 2551

ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
n กรรมการผู้จัดการ
n

n

n
n

พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน
2529 - 2552

ต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
n กรรมการผู้จัดการ
n

ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2543 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2540 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

n

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
n บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
n

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง แมนูแฟ๊คเจอริ่ง
 	จ�ำกัด (มหาชน)
n บริษัท ซี.เอ็ม. แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด
n บริษัท ทีซีบี โฮม เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
n Hory Engineering Corporation (Japan)
n MK Industry Co., Ltd (Korea) or
Hory Engineering Korea
n Peri-Hory Asia Formwork Pte. Ltd.
(Singapore)
n
n

n

n

บริษัท คอนเซ็ปท์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์
จ�ำกัด
n บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ำกัด (มหาชน)
n

n

ประสบการณ์ท�ำงาน
หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP), 2002, Thai
Institute of Directors
Association (IOD)

n

-

-

หลักสูตร Director
Certification Program
(DCP), 2004, Thai
Institute of Directors
Association (IOD)

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP), 2007, Thai
Institute of Directors
Association (IOD)
n หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
(หลักสูตร วตท.รุ่นที่ 14),
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
n

n

การอบรม

รายงานประจ�ำปี 2556

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

39 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
Keio University
ประเทศญี่ปุ่น

-

337,200
หุ้น**

-

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%) *
ผู้บริหาร

n

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานการเงิน
n Chief Operation Officer
n ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสินเชื่อ
n

ต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานวาณิชธนกิจ
n Head of Japan Desk และ
รักษาการผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานวาณิชธนกิจ
มิ.ย. 2553 - ม.ค. 2555 n Head of Japan Desk และ
รองผู้บังคับบัญชาสายงาน
วาณิชธนกิจ
ธ.ค 2549-พ.ค 2553 n Executive Director of
Consulting Department I
2549
n Vice President, Product
Planning Department

ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน
ก.พ. 2555 - ม.ค. 2556

2556 - ปัจจุบัน
2555
2543 - 2554

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

n

Nomura Healthcare Co., Ltd.
n Nomura Securities Co., Ltd.

n

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
n บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
n

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
n บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จ�ำกัด
n บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
n

ประสบการณ์ท�ำงาน

-

Update มาตรฐานบัญชีใหม่
ปี 56 (บริษัท เอ็นวายซี
แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด)
n การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้
2556 (บริษัท เอ็นวายซี
แมนเนจเม้นท์ จ�ำกัด)
การบัญชีเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยง 2556 (บริษัท
เอ็นวายซี แมนเนจเม้นท์
จ�ำกัด)
n มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง
ใหม่ จ�ำนวน 8 ฉบับ 2553
(กรมพัฒนาธุรกิจ)
n มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง
ใหม่ (มาตรฐานการบัญชี
เกี่ยวกับสินทรัพย์) 2553
(กรมพัฒนาธุรกิจ)
n

การอบรม

หมายเหตุ
* จ�ำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
** การถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหาร เป็นการลงทุนผ่านโครงการพนักงานร่วมลงทุน (Employee Joint Investment Program : EJIP)
*** เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฏหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการบริษัทฯ
1.2 หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
2. ด�ำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
3. หน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายดังนี้
3.1 ท�ำหน้าที่ในการด�ำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท
3.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมาย
3.3 จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
3.4 หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

นายโยชิคาซึ โยเนนากะ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานวาณิชธนกิจ

นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ 52 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานการเงินและ
เลขานุการบริษัท ***

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่งปัจจุบัน
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นถึงความส�ำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด เมื่อวันที่
25 เมษายน 2548 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ซึง่ มีเนือ้ หาครอบคลุมหลักการและระเบียบปฏิบตั เิ รือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ในหมวดต่างๆ ดังนี้
• สิทธิของผู้ถือหุ้น
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
• บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในเดือนเมษายน 2548 บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพือ่ เป็น
แนวทางการปฏิบัติแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีการสอบทานและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ออกใหม่ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่
เกีย่ วข้องอยูเ่ สมอ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการสอบทานและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจครัง้ ล่าสุด เมือ่ วันที่
24 สิงหาคม 2554 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ตามล�ำดับ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจฉบับปรับปรุงล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cns.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”
ในแต่ละปี บริษัทฯ มีการสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรรวมถึงกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
แก่พนักงาน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและรณรงค์ ให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (WALLPAPER ON COMPUTER SCREEN)
ในปี 2556 บริษทั ฯ มีกจิ กรรมทีแ่ สดงความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)

สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ ตระหนักถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ อันได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีสว่ นแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รบั
ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ เช่น การแก้ ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
การลดทุนหรือเพิ่มทุน
บริษัทฯ ไม่มีการกระท�ำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่จ�ำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายก�ำหนดเท่านั้น
อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังดูแลสิทธิในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ฯ ให้สทิ ธิในการซักถามคณะกรรมการบริษทั ฯ ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่จ�ำกัด
สิทธิในการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าสาย จัดส่งหลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และข้อมูลประกอบอืน่ ๆ
ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาที่สมควร ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส�ำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
ในปี 2556 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ในวันที่ 26 เมษายน 2556 กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 คน ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารในต�ำแหน่งส�ำคัญ เช่น ผูบ้ ริหารสูงสุดในสายงานการเงิน ผูบ้ ริหารสูงสุดในสายงานปฏิบตั กิ าร กรรมการ
ในคณะกรรมการสินเชื่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามอย่างพร้อมเพรียง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุม รายงานประจ�ำปี และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน ในหนังสือเชิญ
ประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น
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• ระเบียบวาระการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อวาระการประชุมนั้นๆ
• เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระการประชุม ซึง่ รวมประวัตขิ องกรรมการที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการบริษทั ฯ
• รายงานประจ�ำปีและงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ
• กฎเกณฑ์ วิธีการและเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
• ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
• ชือ่ และประวัตกิ รรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พิจารณาเลือกผูร้ บั มอบฉันทะให้เข้า
		 ประชุมแทน
• แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ โดยรวมแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดความเห็นในการลงคะแนนในแต่ละ
		 วาระได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม
• แผนที่สถานที่จัดการประชุม
อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม รายงานประจ�ำปี และข้อมูลต่างๆ ข้างต้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ประมาณ 20 วัน
ก่อนวันประชุม
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ประธานได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละวาระ
ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนเริม่ วาระการประชุม เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม และให้ผทู้ รี่ บั ผิดชอบตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วน โดยมีระยะ
เวลาการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการประชุม ชี้แจงตอบข้อซักถามและสรุปมติที่ประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่
ประชุมผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทีป่ ระชุม และส่งรายงานการประชุม ซึง่ จดบันทึกการประชุม การออกเสียง รวมทัง้
ข้อซักถามในแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลให้การใช้เงินของ
ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างหมาะสม การจัดการประชุมในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การก�ำหนดมาตรการป้องกัน
กรรมการและผูบ้ ริหารใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ ก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรายงาน
ส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร และก�ำหนดแนวทางการพิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันให้เป็นตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2556 ในวันที่ 26 เมษายน 2556 บริษทั ฯ เสนอชือ่ กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน เพือ่ ให้
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พิจารณามอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน และได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
จ�ำนวน 3 แบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ให้เหมาะกับความประสงค์ โดยรวมหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทาง
การลงคะแนนเสียงได้ ประธานในที่ประชุมได้ด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับวาระการประชุมที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการ
เพิ่มเติมวาระอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในการประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ผู้ที่รับผิดชอบตอบข้อซักถาม
อย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงว่าผูถ้ อื หุน้ นัน้ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือรายย่อย บริษทั ฯ จัดให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเพือ่
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยประธานแจ้งผลการลงคะแนนและจ�ำนวนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระ
ต่อทีป่ ระชุมในทันที หากผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยก็สามารถโต้แย้งหรือขอให้ตรวจสอบคะแนนได้ทนั ที นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้กำ� หนดนโยบาย
และมาตรการในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่
ผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้พนักงานทุกคนในบริษัทฯ ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลง และเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน
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บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ จะไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น
บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ จะค�ำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึง
ปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการและพนักงาน รวมทั้งจะสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ” โดยบริษัทฯ ได้ก� ำหนดแนวทางปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจในประเด็นต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่อลูกค้า การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ การลงทุนของพนักงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลความลับ การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง
เป็นธรรม การใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อย่างเหมาะสม การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในโอกาสการท�ำงาน เป็นต้น
บริษทั ฯ เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.cns.co.th) ภายใต้หวั ข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”
บริษทั ฯ ยังได้กำ� หนดให้มกี ารรายงานข้อมูลส�ำคัญของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ควรได้รบั รู้ไว้ในรายงานประจ�ำปี และ/หรือ
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินส�ำหรับปี ข้อมูลที่บริษัทฯ ชี้แจงต่อบุคคลภายนอกผ่านตลาดหลักทรัพย์
ระบบการควบคุมภายใน รายชือ่ กรรมการบริษทั ฯ รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ รายงานประจ�ำปี เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั ให้มชี อ่ งทางในการแสดงความคิดเห็นหรือรับข้อร้องเรียน โดยผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถแจ้งได้ทฝี่ า่ ยก�ำกับและ
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นฝ่ายงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหากผู้มีส่วนได้เสียต้องการสอบถาม
ข้อมูลก็สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ ป็นข้อมูลทางการเงินและทีม่ ิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
ในรอบปีบญั ชี 2556 บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญ ข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน ข้อมูล
ที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปี รายงาน
ประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระ
ที่ส�ำคัญ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งมีการปรับปรุงข้อมูล
เหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแนวทางทีก่ ำ� หนด
โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึง่ รวมถึงบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อรายงานการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการ
แต่ละคนเข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจ�ำปี
ในรอบปีบญั ชี 2556 บริษทั ฯ ไม่เคยถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต. ด�ำเนินการเนือ่ งจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็น
ไปตามกฎระเบียบหรือข้อก�ำหนด
บริษทั ฯ จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึง่ มีหน้าทีด่ แู ลการให้ขอ้ มูลทีส่ ำ� คัญ ตอบข้อซักถาม และใช้เป็นช่องทางการสือ่ สาร
ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฎิบัติหน้าที่ และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
1)

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการรวม 10 คน ประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR)			
• กรรมการที่ไม่ ได้เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR)

5
5

คน
คน

กรรมการที่ไม่ ได้เป็นผู้บริหาร แบ่งเป็น
• กรรมการอิสระ (INDEPENDENT DIRECTOR)			
• กรรมการจากภายนอก (OUTSIDE DIRECTOR)			

4
1

คน
คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 คน จากกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็น
สัดส่วนที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของส�ำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า
จ�ำนวน สัดส่วน และคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังกล่าว เหมาะสมกับขนาดกิจการและมีสดั ส่วนการถ่วงดุลอ�ำนาจอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าประธานกรรมการบริษัทฯ จะไม่ ได้เป็นกรรมการอิสระตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่ดีอันเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด ประกอบกับประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง และการตัดสินใจในการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ต้อง
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ (ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 5 คน) ไม่ใช่กรรมการผูจ้ ัดการหรือกรรมการบริหาร
คนใดคนหนึง่ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นทีเ่ ชือ่ มัน่ ว่าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องประธานกรรมการบริษทั ฯ จะกระท�ำอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณ
เป็นกลาง และยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสามเป็น
อัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ ได้ ก็ให้ออกเป็นจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่
อยู่ ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
ใหม่ ได้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้คำ� นึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะกรรมการ
บริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ เช่นเดียวกับปีทผี่ า่ นมา ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ และคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รว่ มกันพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านในรอบปี
ที่ผ่านมา และก�ำหนดแนวทางปรับปรุงการท�ำงานในปีต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของ
กรรมการแต่ละคนอย่างละเอียดรอบคอบ ว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ หรือไม่ และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือความไม่เป็นกลางในการตัดสินใจเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ทำ� การเปิดเผยรายละเอียด
ข้อมูลในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ
56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ�ำนวนและลักษณะธุรกิจที่กรรมการแต่ละคนด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯ อีกทัง้ บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายทีช่ ดั เจนให้กรรมการแต่ละคนแจ้งการมีสว่ นได้เสียไม่วา่
โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ท�ำขึ้น และกรรมการแต่ละคนที่มีส่วนได้เสียในสัญญานั้นๆ จะไม่เข้าร่วมการประชุม
พิจารณาและลงมติในสัญญานั้นๆ
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บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี ลขานุการบริษทั ฯ ซึง่ เป็นพนักงานประจ�ำของบริษทั ฯ มีหน้าทีด่ แู ลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ จัดท�ำทะเบียนกรรมการ จัดเก็บรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
และอื่นๆ ที่ก�ำหนดตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2)

คณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารแบ่งแยกบทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหาร
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ
อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อที่จะช่วยในการดูแลและสนับสนุนการบริหารงานของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงสร้าง บทบาท อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในชุดต่างๆ สามารถดู
ได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
3)

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจและให้ความเห็นชอบต่อวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสีย่ ง แผนงาน
และงบประมาณของบริษทั ฯ ทีน่ ำ� เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และจัดให้มกี ลไกในการก�ำกับดูแลติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารสือ่ สารระหว่างกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน เพือ่ ให้
ได้รบั ทราบถึงวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของบริษทั ฯ อย่างต่อเนือ่ ง โดยผ่านการจัดประชุมพนักงานและผูบ้ ริหาร และผ่านทาง
ระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ เช่น ระบบ INTRANET หรือระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-MAIL) เป็นต้น
บริษัทฯ ตระหนักในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อให้
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและมัน่ คงด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้เกิดขึน้ แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย ซึง่ จะน�ำไปสูป่ ระโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม บริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจตั้งแต่ปี 2548 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานปฏิบัติ และจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเน้นย�้ำให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้กำ� หนดให้มกี ลไกและกระบวนการทีจ่ ะ
ดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการป้องกันมิให้ผทู้ มี่ คี วามเกีย่ วโยงกับบริษทั ฯ แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน โดยก�ำหนดให้การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันจะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของประโยชน์ของบริษทั ฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. และก�ำหนดให้การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ หากรายการนัน้ อยู่ในอ�ำนาจทีฝ่ า่ ยจัดการสามารถท�ำได้ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทัง้ ด้านการควบคุมการด�ำเนินงาน การปฏิบตั งิ าน และรายงานทางการเงิน
ตลอดจนการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของทางการ โดยบริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้ฝา่ ยงานต่างๆ ต้องปฏิบตั งิ านโดยค�ำนึงถึงหลักการควบคุม
ภายในที่ดี และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ฝ่ายก�ำกับ
และตรวจสอบมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้การด�ำเนินการภายในบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบจะท�ำการประเมินความเสี่ยงในแต่ละส่วนงาน เพื่อก�ำหนดขอบเขต ระยะ
เวลา และจ�ำนวนพนักงานทีเ่ หมาะสมในการตรวจสอบ และน�ำเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทฯ
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4)

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน หรืออย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และยังอาจมี
การประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ�ำเป็น ประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็น
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ และ
เลขานุการบริษทั ฯ จะเป็นผูจ้ ดั ท�ำหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการทุกท่านได้รบั ทราบ
เป็นการล่วงหน้า เพื่อที่จะได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันก�ำหนด
วัน เวลา และสถานที่ประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้ให้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะสามารถน�ำเสนอวาระ
การประชุมและอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้โดยทั่วถึงกัน อีกทั้ง ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนใช้ดุลยพินิจใน
การพิจารณาและแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบและสร้างสรรค์ในทุกๆ วาระการประชุม โดยเฉพาะอย่างยิง่ วาระ
หรือประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดโดยรวมต่อบริษทั ฯ ถ้ามีวาระใดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับฝ่ายงานหรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเชิญผู้บริหารของฝ่ายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าร่วม
ในการประชุมเพือ่ รายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ หรือชีแ้ จงรายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง และเพือ่ ให้กรรมการแต่ละ
ท่านได้ท�ำความรู้จักกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ส�ำหรับใช้ประกอบในการพิจารณาถ่ายทอดหน้าที่งานต่อไป
ทัง้ นี้ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2556” และ “จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2556”
5)

ค่าตอบแทน
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ขนาดธุรกิจและบริการที่ ใกล้เคียงกัน รวมถึงได้ค�ำนึงถึง ประสบการณ์ ขอบเขต บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคน ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ ส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ ริหาร คณะกรรมการบริหารก�ำหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนผู้บริหารโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ระดับการมีความส่วนร่วมและ
ความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้แสดงตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในหัวข้อ
“ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
6)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร เลขานุการบริษทั ฯ และพนักงานในทุกระดับทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถและความเข้าใจในธุรกิจ บริการ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ กฎระเบียบทีบ่ งั คับ
ใช้อยู่ ในปัจจุบันและที่จะบังคับใช้ในอนาคต รวมถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2556 นอกจากจะสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานในทุกระดับเข้าอบรมพัฒนาความรูก้ บั สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพนักบัญชี สมาคมนักวิเคราะห์ฯ และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
แล้ว บริษทั ฯ ยังจัดอบรมขึน้ ภายในองค์กร โดยมีบุคลากรในฝ่ายงานที่เกีย่ วข้องเป็นผู้บรรยาย และยังได้เชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก
ภายนอกมาเป็นผู้บรรยายเพิ่มเติมให้กับพนักงาน
บริษทั ฯ ยังก�ำหนดให้ฝา่ ยทรัพยากรบุคคลจัดท�ำ “คูม่ อื กรรมการ” เพือ่ มอบให้กรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ บริการ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญให้กับกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งใหม่ เพื่อช่วยให้มีความเข้าใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว คู่มือกรรมการจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติของกรรมการ การรักษาสิทธิและการจัดประชุมผู้ถือหุ้น คู่มือ
กรรมการของบริษทั หลักทรัพย์ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็นต้น
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7)

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ ใช่ข้อมูลทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจ
ผลประกอบการและเรื่องส�ำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่ตรงต่อความ
เป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�่ำเสมอ ทันเวลา และบริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และไม่ ใช่ข้อมูลทาง
การเงินต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสามารถติดต่อโดยตรงกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
(INVESTOR RELATIONS) โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cns.co.th) หรืออีเมล์ ไปที่ BKKInvestorRelations
@th.nomura.com หรือโทรศัพท์ 0-2638-5840
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คณะกรรมการชุดย่อย
สามารถดูรายละเอียดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ในหัวข้อ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ”
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิต
บาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้แยกอ�ำนาจและก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการแต่ละชุดและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยก�ำหนดระดับอ�ำนาจการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(ก)

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นตัวแทนของ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายในและกรรมการจากภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสุเทพ พีตกานนท์			
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายชินอิจิ มิซูโน			
กรรมการอ�ำนวยการ
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล			
กรรมการบริหาร
4. นายนาโอกิ ซูกาย่า			
กรรมการบริหาร
5. นางกฤษณา แซ่หลิ่ว			
กรรมการบริหาร
6. นายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ		
กรรมการ
7. นางวัธนี พรรณเชษฐ์			
กรรมการอิสระ
8. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล		
กรรมการอิสระ
9. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ		
กรรมการอิสระ
10. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย		
กรรมการอิสระ
โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเทพ พีตกานนท์ นายชินอิจิ มิซูโน นายนิมิต วงศ์จริยกุล นายนาโอกิ
ซูกาย่า และนางกฤษณา แซ่หลิ่ว กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจมอบหมายให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจพิจารณาก�ำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
ในการท�ำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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4.

กรรมการบริษัทฯต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
4.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ท�ำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
4.2 ถือหุ้นในบริษัทฯ โดยระบุจ�ำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

กรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระทัง้ หมด 4 คน ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ทีก่ ำ� หนด
ให้กรรมการอิสระมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางวัธนี พรรณเชษฐ์
2. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
3. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
4. ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
(ข)
1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการบริหารบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งหมด 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
นายสุเทพ พีตกานนท์		
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
นายชินอิจิ มิซูโน		
กรรมการอ�ำนวยการ
นายนิมิต วงศ์จริยกุล		
กรรมการบริหาร
นายนาโอกิ ซูกาย่า		
กรรมการบริหาร
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว		
กรรมการบริหาร
โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ
1. มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.1 พิจารณาก�ำหนดนโยบาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
1.2 ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน
นโยบาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
1.3 มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการด�ำเนินงานต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอ�ำนาจอนุมัติ
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติอนุมัติ ไว้แล้ว
1.4 มีอ�ำนาจอนุมัติ วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ วงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ วงเงินยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องส�ำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารที่มีอ�ำนาจอนุมัติ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติของบริษัทฯ

52

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2556

2.
(ค)
1.
2.
3.

1.5 มีอำ� นาจอนุมตั กิ ารเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายและรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจวาณิชธนกิจ
ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
1.6 ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและอ�ำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การก�ำหนด
ผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยการอาวุโส
ลงไป
1.7 ขาย จ�ำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ ไม่ ได้ ใช้งาน ล้าสมัย หรือด้อยคุณภาพ รวมถึงการตั้งส�ำรองเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ด้อยค่าทรัพย์สนิ หรือตัดจ�ำหน่ายหนีส้ ญู ตามมาตรฐานบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และตามความเห็นของผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ
1.8 แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่
เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรือแก้ ไขอ�ำนาจนัน้ ๆ ได้ แต่ทงั้ นี้ การมอบหมาย
อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือ มอบอ�ำนาจ
ช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนื่ ใดกับบริษทั ฯ ยกเว้นแต่เป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามปกติธรุ กิจทีม่ กี ารก�ำหนด
ขอบเขตที่ชัดเจน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย
นางวัธนี พรรณเชษฐ์			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ		
กรรมการตรวจสอบ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล		
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นางวัธนี พรรณเชษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
โดยมีประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
ปี

ต�ำแหน่ง

บริษัท

พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด
(มหาชน)
พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2549 ถึงเมษายน 2552 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
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อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ
3. ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ในเรือ่ งการประเมินความเสีย่ ง การบริหารความเสีย่ ง และติดตามการบริหารความเสีย่ ง
4. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องได้รบั การลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
		 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
		 คณะกรรมการบริษัทฯ
8. ด�ำเนินการตรวจสอบ/มอบหมายให้มีการตรวจสอบในเรื่องที่ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชี
พบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท�ำความผิด
ตามที่ก�ำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และรายงานผลการตรวจสอบ
ในเบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 กับธุรกิจของบริษัทฯ
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ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลา กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ
หรือการกระท�ำดังกล่าวข้างต้นต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำหรับรอบปีบญั ชี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครัง้ เพือ่ รับฟังรายงานการปฏิบตั งิ านจากผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส
สายงานการเงิน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ และเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน และสอบทานรายงานทาง
การเงินของบริษัทฯ กับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ
(ง)

คณะกรรมการสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสินเชื่อทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย
1. นายสุเทพ พีตกานนท์			
ประธานกรรมการ
2. นายชินอิจิ มิซูโน			
กรรมการ
3. นายนิมิต วงศ์จริยกุล			
กรรมการ
4. นายนาโอกิ ซูกาย่า			
กรรมการ
5. นางกฤษณา แซ่หลิ่ว			
กรรมการ
โดยมีนางสาวอัมภิกา ศฤงคารบริบูรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1. พิจารณาก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการเปิดบัญชีและการขยายวงเงิน ตลอดจนก�ำหนดหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาก�ำหนด
วงเงิน
2. พิจารณาก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ ให้ลูกค้า ในกรณีที่เป็นหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฎิบัติที่บริษัทฯ ก�ำหนด
3. พิจารณาก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ
เช่น การก�ำหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักประกันหนึ่งๆ
4. พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit
Balance) ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อใน
บัญชีเครดิตบาลานซ์
5. พิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชี
เครดิตบาลานซ์
6. พิจารณาก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยจ่ายแก่เงินสดที่ลูกค้าน�ำมาวางเป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทบัญชี และ
ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
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(จ)

คณะกรรมการพิจารณารายชือ่ หลักทรัพย์และอัตรามาร์จนิ้ เริม่ ต้นทีบ่ ริษทั ฯ อนุญาตให้ลกู ค้าซือ้ ในบัญชีเครดิตบาลานซ์
(Marginable Securities List)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีคณะกรรมการพิจารณารายชือ่ หลักทรัพย์และอัตรามาร์จนิ้ เริม่ ต้นทีบ่ ริษทั ฯ อนุญาตให้
ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย
1. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารสินเชื่อ				
ประธานกรรมการและเลขานุการ
2. กรรมการบริหาร - สายงานฝ่ายปฏิบัติการ			
กรรมการ
3. ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยและบริการการลงทุน		
กรรมการ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชี
เครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities List)
1. พิจารณาและก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชี
เครดิตบาลานซ์ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสินเชื่อ ให้เหมาะสมแก่สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยและการท�ำ
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. สอบทานหลักทรัพย์และอัตรามาร์จนิ้ เริม่ ต้นทีบ่ ริษทั ฯ อนุญาตให้ลกู ค้าซือ้ ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ เป็นครัง้ คราวอย่างสม�่ำเสมอ
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดจากคณะกรรมการสินเชื่อ หรือเมื่อมีค�ำขอจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีๆ ไป
3. พิจารณาก�ำหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ทเี่ ป็นหลักประกันหนึง่ ๆ ให้เหมาะสมแก่สภาพคล่องและความเสีย่ งของ
หลักทรัพย์นั้นๆ
4. พิจารณาก�ำหนดมาตรการในการด�ำเนินการ กรณีที่มีการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ
(ฉ)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย
1. นายนาโอกิ ซูกาย่า						
ประธานกรรมการ
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
3. ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน				
กรรมการ
4. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ				
กรรมการ
5. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย					
กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ อาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลตามที่เห็นสมควรว่ามีความเหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ และคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความ
เหมาะสม
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายการบริหารความเสี่ยงนั้น
2. พิจารณาก�ำหนดแนวทางหรือขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และก�ำหนดให้มีการปฎิบัติตามแนวทางหรือ
ขั้นตอน
3. ตรวจสอบถึงความมีประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ
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การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
(ก)

กรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์
กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�ำงานที่ โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนตามแต่ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด
มากน้อยเพียงใดไม่ ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
การแต่งตั้งกรรมการแทน
1. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ คราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนและมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเลือกกรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
2. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากต�ำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในต�ำแหน่งเพื่อ
ด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จ�ำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีค�ำสั่ง
เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งให้กรรมการพ้นจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่พ้นจากต�ำแหน่งต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือกตัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั พ้นจากต�ำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุม
ให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
3. กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ�ำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระท�ำการในนามของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เฉพาะการจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือกตัง้ กรรมการแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งทัง้ หมดเท่านัน้ โดยให้
จัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จ�ำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจ�ำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลที่จะเข้าเป็น
กรรมการแทนนี้อยู่ ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเท่านั้น
กรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเรือ่ งจ�ำนวนและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ซึง่ เข้มกว่า ข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของส�ำนักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
(1) บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
(2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
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(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ี
นัยส�ำคัญหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง
		 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม
ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียน
ในรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าวให้นบั รวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปีกอ่ นวันทีม่ ี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงาน สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยส�ำคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ส�ำคัญในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยส�ำคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
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(ข)

กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจเลือกตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร

(ค)

กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสามคน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
(ก) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
(ข) เป็นกรรมการอิสระตามค�ำนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ทางส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น
ผู้ก�ำหนดและต้อง
1. ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
(ค) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ง) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท� ำหน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงินได้
(ง)

เจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
(จ)

จ�ำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีกรรมการทีม่ าจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทงั้ หมด 3 ราย คือ นายชินอิจิ มิซโู น นายนาโอกิ ซูกาย่า
และนายโมโตยูกิ โคมาบายาชิ
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในการป้องกันไม่ ให้พนักงานและผู้บริหารน�ำข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน
ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางก�ำกับดูแล ดังนี้
1. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้พนักงานและกรรมการบริหารทุกคนจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะที่บริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้
ส�ำหรับหลักทรัพย์ ไทย บริษัทฯ อนุญาตให้เปิดได้เฉพาะบัญชีเงินสด โดยสามารถด�ำเนินธุรกรรมให้ยืมหลักทรัพย์ ได้ ส�ำหรับ
หลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัทฯ อนุญาตให้เปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้
2. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้พนักงานและกรรมการบริหารต้องรายงานการซื้อขายของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานให้ฝ่ายก�ำกับและ
ตรวจสอบรับทราบเมื่อได้รับการร้องขอ
3. บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
4. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ห้ามพนักงานและคณะกรรมการบริษัทฯซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวัน
สิน้ สุดของงบการเงินรายไตรมาสของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ กรรมการบริษทั ฯ จะต้องไม่ซอื้ หรือขายหุน้ ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั เอกสาร
การประชุมคณะกรรมการเพือ่ รับทราบงบการเงินรายไตรมาสหรือรายเดือน จนถึงวันทีป่ ระกาศงบการเงินต่อสาธารณชน
5. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดท�ำรายงานวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
5.1 ห้ามนักวิเคราะห์ของสายงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ ใดๆ หรือหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่อยู่ ในหมวดที่ตนเอง
เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการท�ำรายงานวิเคราะห์ และห้ามพนักงานระดับต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายฯ ขึน้ ไปในสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ซื้อขายหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์
5.2 ห้ามพนักงานและกรรมการบริหารซื้อขายหลักทรัพย์ ใดหลักทรัพย์หนึ่ง โดยที่พนักงานและกรรมการบริหารนั้นทราบหรือ
ควรทราบว่าสายงานที่เกี่ยวข้องก�ำลังอยู่ระหว่างจัดท�ำข้อมูลของหลักทรัพย์นั้น หรือมีแผนงานที่จะเผยแพร่รายงานวิจัย
ของหลักทรัพย์นั้น
5.3 ห้ามพนักงานทุกคนในสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหารและพนักงานในฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบทุกคน ซื้อขาย
หลักทรัพย์ทบี่ ริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานวิเคราะห์เผยแพร่ตอ่ ผูล้ งทุนในช่วงระยะเวลา 3 วันท�ำการนับตัง้ แต่วนั ที่ได้เผยแพร่
รายงานแล้ว
6. บริษทั ฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์หา้ มพนักงาน รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการบริษทั ฯ ทีท่ ราบหรือควรทราบข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้เปิดเผย
ต่อสาธารณชนทั่วไป หรือข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ ใดหลักทรัพย์หนึ่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าพนักงานหรือ
สมาชิกในคณะกรรมการบริษัทฯ คนนั้นจะอยู่ ในฝ่ายงานที่มีข้อมูลหรือไม่ก็ตาม
7. ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบของบริษทั ฯ จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดข้างต้น
มาตรการลงโทษ
หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ
จะถือว่าพนักงานและผู้บริหารละเมิดทางวินัย และพิจารณาลงโทษพนักงานและผู้บริหารนั้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
หน่วย : บาท
ล�ำดับ
ชื่อบริษัทผู้จ่าย
1 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
(ส�ำหรับรอบปีบัญชี เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2556
ถึง 31 ธันวาคม 2556)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ชื่อผู้สอบบัญชี
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
(โดยนางสาวสมใจ คุณปสุต)

ค่าสอบบัญชี
1,150,000
1,150,000

หมายเหตุ : บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด ไม่มีการให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจากการให้บริการในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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การปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีในเรื่องอื่นๆ
จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2556
เป็นดังนี้
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

นางวัธนี พรรณเชษฐ์
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จ�ำนวนครั้ง
การประชุม
คณะกรรมการ
4
4
4

การเข้าร่วม
การประชุม
คณะกรรมการ
4
4
4

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจ ในการเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินการลงทุน อย่างมีจริยธรรม ตามแนวปฏิบัติ
ของบรรษัทภิบาล ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ อีกทัง้ การค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างสังคมในด้านต่างๆ ตลอดจนมุง่ สร้างจิตส�ำนึกด้านการช่วยเหลือสังคมแก่พนักงาน โดยเปิดโอกาส
ให้พนักงานทุกคนได้ท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสานต่อนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
1)

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ค�ำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและมีความซื่อสัตย์ ในการด�ำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์
ร่วมกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ธุรกิจ (Business Chain) โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่ก�ำหนดร่วมกัน
อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมตั้งอยู่บน
พืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรมทัง้ สองฝ่าย และเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อนื่
ที่ ได้มาจากการด�ำเนินงานที่ ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของการด�ำเนินธุรกิจที่ดี มีธรรมาภิบาล สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาค
2)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีอุดมการณ์ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี รวมถึงก�ำหนดวิธีการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นของพนักงาน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต
3)
•
•

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชน (Human Rights) เสมอมา โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้
การไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination): บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล โดยไม่กระท�ำการเลือกปฏิบัติกับบุคคลอันเนื่องมาจาก เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ สังคม หรือสัญชาติ
สถานะของบุคคล สถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของบุคคล ในการก�ำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบตั แิ ละการด�ำเนินการต่างๆ ภายในองค์กร
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4)

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสากล สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานก�ำหนดไว้ทกุ ประการ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
•
การใช้แรงงาน: บริษัทฯ จะไม่ ใช้แรงงานที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงไม่จ้างแรงงานเด็ก หรือบุคคลที่อายุ
ต�่ำกว่า 18 ปีท�ำงานในสถานทที่มีลักษณะเป็นอันตราย
•
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์: บริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายให้กับ
แรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
•
การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน: บริษทั ฯ จะปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันต่อลูกจ้าง และปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานซึง่ เป็นมาตรฐาน
ขั้นต�่ำ ในเรื่องการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนต�ำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน
•
ด้านมนุษยธรรม: บริษัทฯ เคารพในสิทธิของลูกจ้าง และห้ามมิให้มีการกระท�ำอันเป็นการละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หรือ
คุกคาม ข่มขู่ ในลักษณะใดๆ
5)

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณ ซึ่งถือเป็นสิ่งส�ำคัญสูงสุด โดยเฉพาะส�ำหรับ
ผู้ให้บริการทางการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ จึงมีแนวปฏิบัติและกรอบการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
•
มีการประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ งของผูล้ งทุน (Suitability Test) เพือ่ เป็นประโยชน์ในการให้คำ� แนะน�ำการลงทุน
แก่ลูกค้าและเพื่อให้รู้จักตนเองอันจะน�ำไปสู่การตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสมกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของ
ลูกค้า
•
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน บริษัทฯจะน�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนเงื่อนไขและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างชัดเจน โปร่งใสและเกิดความเข้าใจในผลตอบแทนและความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์และบริการ แก่ลกู ค้า
ทุกกลุ่มที่สนใจไม่จ�ำกัดเพียงลูกค้ารายใหญ่เพื่อความเป็นธรรมและ ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
•
การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการลงทุนกับลูกค้า บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนด้านการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการลงทุนกับลูกค้า ผ่านรูปแบบ
งานสัมมนาต่างๆ ซึง่ บริษทั ฯ จะจัดให้ลกู ค้าทุกเดือน เพือ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพของลูกค้าให้มคี วามรู้ และช่วยให้ลกู ค้าสามารถ
เติบโตในธุรกิจหลักทรัพย์ ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
•
การให้ข้อมูลที่เป็นความจริงเชื่อถือได้ การให้ข้อมูลข่าวสารใดๆ ของที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่น
ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งในรูปเอกสารหรือด้วยการบอกกล่าวในนามของบริษัทฯ ปรึกษาการเงินและการลงทุนจะให้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็นและเป็นความจริงเท่านั้น
•
การรักษาความลับของลูกค้า ข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับลูกค้าทัง้ หมด จะถูกพิจารณาและเก็บรักษาเป็นความลับทีส่ ดุ และไม่นำ� ไป
เปิดเผย หากไม่ ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอ�ำนาจ
•
บริษัทฯ เปิดช่องทางสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ความรู้และบริการเกี่ยวกับการลงทุน ร่วมถึงการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
ผ่านระบบ Call Center NOMURA DIRECT และเว็บไซต์ www.nomuradirect.com
•
พนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีมาตรฐานความรู้และความสามารถอย่างมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ และรักษา
ระดับความสามารถในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียกับบริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ
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6)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นรูปธรรม และเพื่อให้การรักษาสิ่งแวดล้อมประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก�ำหนด จึงก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ไว้ ดังนี้
•
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดควบคู่ ไปกับการพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
•
ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของลูกค้าและ
สังคม
•
มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ ปิดไฟให้โลกพัก “Earth Hour” ประจําปี 2556 โดยจัดรณรงค์ ให้พนักงาน
ปิดเครื่องใช้ ไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 20.30 น. - 21.30 น. ซึ่งเป็นการปิดไฟฟ้าที่ไม่จําเป็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมงพร้อมกันกับนานา
ประเทศทั่วโลกเพื่อร่วมสร้างจิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
•
ให้ความส�ำคัญในการบริหารงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างเหมาะสมและได้มาตรฐาน

7)

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงปัจจัย
ส�ำคัญทีม่ บี ทบาทในการวางรากฐานของสังคมให้แข็งแกร่งและมีคณุ ภาพ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุน และริเริม่ และจัดท�ำกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสังคม อาทิ
•
ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดโครงการ “Click2Win Campus League” เป็นการแข่งขันเกมจ�ำลองการลงทุนหุ้น-อนุพันธ์
ออนไลน์ เพื่อกระตุ้นความรู้ความเข้าใจด้านการลงทุนไปยังระดับเยาวชน ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้ลงทุนคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
ในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปยังนิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ�ำนวนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 6,800 คน
จากมหาวิทยาลัย 18 แห่งทั่วประเทศ ในการนี้ บริษัทฯ รับเป็นที่ปรึกษาให้กับ 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในการทดลองส่งค�ำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการแข่งขัน
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยข้อมูลจากตลาดจริง เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนจริง
•
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากโนมูระ มาบรรยายให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ เกีย่ วกับนโยบายในการกระตุน้
เศรษฐกิจของญี่ปุ่น ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MABE: The Master of Arts Program
in Business and Managerial Economics) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก
Mr. Yuta Seki, Managing Director, Research, Nomura Institute of Capital Markets Research มาบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ “Abenomics and Securities Market in Japan”
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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•
•

•
•

สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “Musical…Musicals#4” ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อหารายได้ ไปดูแลรักษาผ่าตัดเด็กที่ป่วยด้วยโรคหัวใจ
เด็กที่ยากไร้และขาดแคลน โดยมูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือผ่าตัดเด็กที่เป็นโรคหัวใจไปแล้วกว่า 16,000 ราย
ร่วมกับ SME Bank จัดโครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข” โดยมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของเล่น เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านการศึกษาให้ โรงเรียนและนักเรียนที่ขาดแคลนในต่างจังหวัด ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและสร้างโอกาส
แห่งการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ และเยาวชน โดยมอบให้กับโรงเรียนทั้งหมด 3 จังหวัด ดังนี้
วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 		
โรงเรียนใน จังหวัดลพบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2556		
โรงเรียนใน จังหวัดนครนายก
วันที่ 10 ธันวาคม 2556		
โรงเรียนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จัดท�ำโครงการมอบตูน้ ำ�้ โดย มอบให้แก่ SME Bank สาขาลาดกระบัง จ�ำนวน 1 ตู้ ในการนี้ บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้ประชาชนสามารถมีน�้ำดื่มสะอาดไว้ใช้บริโภคทั้งในยามปกติและยามวิกฤติ
สนับสนุนการจัดมินิคอนเสิร์ตการกุศล ร่วมกับกองทุน Index เพื่อช่วยเหลือสังคม ของบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ�ำกัด
โดยคอนเสิร์ตดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารายได้ส�ำหรับด�ำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ และร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ในการ
ช่วยเหลือสังคม

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการด�ำเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย
บริษัทฯ ได้จัดหาและพัฒนาโปรแกรมการเทรดต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยลดการเดินทางอันจะมีผลลดการบริโภคพลังงาน ซึ่งในทีส่ ุด
จะช่วยลดโลกร้อน และสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการและข้อมูลแก่ลูกค้าทั่วประเทศและทั่วโลก และเพื่อให้ครอบคลุม
ทุกความต้องการการลงทุนของลูกค้า เช่น
•
i2Trade Plus
•
Streaming
•
SBL Real Time
•
NOMURA iFUND
•
NOMURA iGlobal
บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ สร้างสรร พัฒนา เพิม่ ขีดความสามารถ และสนับสนุนวิสยั ทัศน์การมุง่ สูอ่ งค์กรแห่งนวัตกรรม เพือ่ ให้ลกู ค้า
ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจ และมั่นใจในบริการ
ที่ทัดเทียมบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�ำ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุปภาพรวมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีกระบวนการในการ
ก�ำกับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Organization: SRO) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
มีการควบคุมการปฏิบตั งิ าน การด�ำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของทางการและถูกต้องตามกฎหมาย มีการทบทวนการประเมิน
ความเสี่ยงตนเองเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้แน่ ใจว่ามีการควบคุมและตรวจสอบความเสี่ยงอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้และมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เพื่อให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอตามกรอบมาตรฐานของ COSO (The Committee
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความส�ำคัญของการควบคุมภายใน มีการจัด
โครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้การบริหารและการด�ำเนินการมีประสิทธิภาพ และจัดให้ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบเป็นอิสระ โดยขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และยังมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงซึ่งสนับสนุนให้เกิดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ
มีข้อก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นข้อห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติการในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร การสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน ตลอดจน
ตรวจสอบประวัติพนักงาน การสื่อสารให้พนักงานตระหนักและเข้าใจถึงหลักจริยธรรม และความซื่อสัตย์ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศน์
การอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่พนักงาน จัดให้การท�ำงานมีลักษณะการถ่วงดุล ตรวจทานการท�ำธุรกรรมระหว่างส่วนงาน (Check
and Balance) ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะพัฒนาการควบคุมภายในองค์กรให้เข้มแข็ง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีการวัดผลและปฏิบัติอย่างเหมาะสมและพอเพียง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Assessment) ในแต่ละหน่วยงานเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้
ทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการควบคุมภายใน เป็นวัฒนธรรมองค์กรและมีหน้าที่ในการปฏิบัติ และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลองค์กร พร้อมทั้งหามาตรการรองรับหากเกิดเหตุการณ์ที่จะท�ำให้การด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activity)
บริษัทฯ มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และก�ำหนดขนาดวงเงินและอ�ำนาจอนุมัติของของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการก�ำหนดมาตรการ
การเข้าถึงการใช้สารสนเทศของบริษัทให้มีความปลอดภัยของข้อมูล สามารถเข้าถึงได้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมในการด� ำเนินงาน
ต่างๆ และการควบคุมอย่างเพียงพอ บริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย มีการทบทวน
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการท�ำธุรกรรมและข้อสัญญาต่างๆ และรักษาชื่อเสียงของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับแผนฉุกเฉิน (Business Contingency Plan) เพื่อให้ธุรกิจสามารถด�ำเนินการได้ต่อเนื่อง
หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง เช่น ภัยธรรมชาติ วิกฤตร้ายแรงอื่นๆ ที่มีผลต่อการด�ำเนินงาน โดยมีการทบทวนและทดสอบเป็นประจ�ำ
สม�่ำเสมอ
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล การด�ำเนินงาน ใช้ประกอบการการพิจารณา
ตัดสินใจของผู้บริหาร และคณะกรรมการต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการพิจารณา
รายงานการประชุม และบันทึกข้อซักถาม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้อย่างครบถ้วน
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษภายในองค์กร (whistle blower hotline) เพื่อให้บุคคลภายในสามารถแจ้งข้อมูล
เบาะแส หากพบเหตุการณ์หรือข้อสงสัยที่จะก่อให้เกิดการทุจริตภายในบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานภายนอก ในการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการท�ำงานและรายงานผลอย่าง
ตรงไปตรงมา โดยรายงานผลและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน จะมีการรายงาน
การติดตาม การปรับปรุงแก้ ไขอย่างเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์และเวลา โดยส่วนงานที่รับผิดชอบ
สรุปการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานผลการประเมิน แล้วสรุป ได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ
และการสือ่ สารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรือ่ งการท�ำธุรกรรมกับผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าว และอืน่ ๆ คณะกรรมการเห็นว่าบริษทั มีการควบคุมภายใน ทีเ่ พียงพอ
แล้วเช่นกัน ยกเว้นในเรื่องนโยบายข้อก�ำหนดและวิธีการเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกการต่อต้านการทุจริต
ซึง่ ต้องท�ำการพิจารณาศึกษารายละเอียดเพิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ดี ในการปฏิบตั ขิ องแต่ละหน่วยงาน บริษทั ฯ ได้มแี นวทางการด�ำเนินงาน
ที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติงานทั้งภายในองค์กรและบุคคลภายนอก

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบภายในกรณีที่มีความเห็นต่างจากไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
- ไม่มี –
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน
ได้แก่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วธั นี พรรณเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินฑะ และนายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบ ทุกคนมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และมีผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบท�ำหน้าที่เลขานุการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ส�ำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยทุกครั้งมีกรรมการเข้าประชุมครบทุกคน และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้
ซึ่งสรุปประเด็นส�ำคัญๆ ได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า
ได้จดั ท�ำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้รว่ มประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบ
กับผูส้ อบบัญชีและฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบของบริษทั ฯ อย่างเป็นอิสระ เพือ่ รับฟังค�ำชีแ้ จง ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และค�ำชีแ้ จง
ของผู้ที่รับผิดชอบ
2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งการสอบทานด�ำเนินการโดยผู้สอบบัญชีและฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ
ของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการสอบทานพร้อมข้อมูลจากการบรรยายสรุปและการตอบข้อซักถามของ
ทั้งสองฝ่ายและได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร
3. สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบของบริษัทฯ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การด�ำเนินการ การรายงาน
ผลการตรวจสอบและการติดตามผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ เสนอแนะอันจะช่วยให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4. ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ในเรือ่ งการประเมินความเสีย่ ง การบริหารความเสีย่ งและติดตามการบริหารความเสีย่ ง
5. สอบทานการปฎิบัติงานของบริษัทฯ ว่าได้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
8. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ และเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้ความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความระมัดระวังเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของบริษัทฯ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้น�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี พิจารณาแต่งตั้งบริษัทส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (เดิมชื่อบริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด) โดยนางสาวรัตนา จาละ
และ/หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และ/หรือนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่านางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วฒั นา ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ
มีความเหมาะสมทั้งทางด้านคุณสมบัติและประวัติการท�ำงาน โดยสามารถท�ำหน้าที่อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ

(นางวัธนี พรรณเชษฐ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ (Compliance and Internal
Audit Department) ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติและประวัติการท�ำงานเหมาะสมเพียงพอแก่การท�ำหน้าที่ตรวจสอบภายในและก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ โยกย้าย และเลิกจ้างผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายก�ำกับ
และตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
คุณวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางการแปลภาษาไทย-อังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ปริญญาโทมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี สาขาการเงิน

54 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี

อายุ
(ปี)

2528 – 2535
n

n

n

2542 - 2551
2535 – 2542

n

ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ฝ่าย Compliance & Internal
Audit
ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์

ฝ่ายดูแลการปฎิบัติงาน

ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ

ต�ำแหน่ง

2551 – ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

n

ธนาคารแห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
n บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
n บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด
จ�ำกัด (มหาชน)
n

ชื่อหน่วยงาน
ความรู้เกี่ยวกับการก�ำกับดูแลการ
ปฏิบัติงาน (ASCO Compliance
Training Program)  
n การเตรียมความพร้อมก่อนการ
ออกหุ้นกู้
n

การอบรม

หมายเหตุ
* หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท มีดังนี้
1)
สร้างเสริมให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ จรรยาบรรณหรือข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
• จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน (Compliance Manual) และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม และปรับปรุงแนวพึงปฏิบัติและคู่มือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
• เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนให้ความรู้และค�ำปรึกษาแก่บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจการพิจารณาก�ำหนดขั้นตอนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2)
การก�ำกับดูแล
• ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ตามกฎระเบียบทั้งของบริษัท และของทางการ
• เมือ่ ตรวจพบการปฏิบตั งิ านที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จะแจ้งให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องทราบเพือ่ ให้ปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบตั งิ าน แล้วน�ำส่งผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริหารบริษทั ฯ และคณะกรรมการบริษทั ฯ
• ระบุและประเมินปัจจัยและความเสี่ยงที่อาจท�ำให้ ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ ได้ ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม ทั้งในส่วนของเกณฑ์เดิม และเกณฑ์ที่ออกใหม่หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม หรือธุรกรรมใหม่ เพื่อน� ำเสนอแนวทาง
		 แก้ ไขความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม
• ก�ำหนดวิธีปฏิบัติในกรณีลูกค้าร้องเรียน และรายงานผลการด�ำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ทราบ/พิจารณา
3)
การรายงาน
• รายงานผลการตรวจสอบและการก�ำกับดูแล เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
• จัดท�ำรายงานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานประจ�ำปี (Annual Compliance Report) น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และน�ำเสนอต่อหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง
• ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงแก้ ไขและรายงาน ให้คณะกรรมการทราบ
• น�ำส่งรายงานการลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.

นางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ *

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�ำงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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รายการระหว่างกัน
ส�ำหรับรอบปีบญั ชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษทั ฯ มีรายการธุรกิจระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั และ/หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ดังต่อไปนี้
รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ ให้บริการและได้รับรายได้ค่าบริการ
1. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาแต่งตั้ง NOMURA SINGAPORE LIMITED (“NSL”) เป็น
EXCLUSIVE PARTNER เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดท�ำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหา
เช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ท�ำกับลูกค้าทั่วไปที่ ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีมูลค่ารวม 4,596,731 บาท ค่านายหน้าค�ำนวณจากมูลค่า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าซึง่ เป็นราคาตลาดทีค่ ดิ กับลูกค้าทัว่ ไป และ EXCLUSIVE PARTNER ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
2. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาแต่งตั้ง NOMURA INTERNATIONAL PLC. (“NIP”) เป็น
EXCLUSIVE PARTNER เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดท�ำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหา
เช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ท�ำกับลูกค้าทั่วไปที่ ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีมูลค่ารวม 4,350,047 บาท ค่านายหน้าค�ำนวณจากมูลค่า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าซึง่ เป็นราคาตลาดทีค่ ดิ กับลูกค้าทัว่ ไป และ EXCLUSIVE PARTNER ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
3. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาแต่งตั้ง INSTINET PACIFIC LIMITED “INSTINET” เป็น
EXCLUSIVE PARTNER เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดท�ำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบและเนื้อหา
เช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ท�ำกับลูกค้าทั่วไปที่ ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีมูลค่ารวม 33,002,313 บาท ค่านายหน้าค�ำนวณจากมูลค่า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าซึง่ เป็นราคาตลาดทีค่ ดิ กับลูกค้าทัว่ ไป และ EXCLUSIVE PARTNER ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
4. บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญา INVESTORS BUSINESS SUPPORT AGREEMENT กับ NSL เพือ่ จัดหาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทย ตามที่ NSL ร้องขอ
รายได้ค่าบริการส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีมูลค่ารวม 14,410,701 บาท ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
บวกก�ำไรร้อยละ 10
5. บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญา AGREEMENT FOR PROVISION OF RESEARCH SERVICES กับ NOMURA SECUR
ITIES CO., LTD. (“NSC”) เพื่อให้บริการงานวิจัย
รายได้ค่าบริการส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีมูลค่ารวม 4,550,000 บาท ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
บวกก�ำไรร้อยละ 10
6. บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญา INTRODUCING BROKER AGREEMENT กับ NSL เพือ่ แนะน�ำลูกค้าทีม่ ศี กั ยภาพในประเทศไทย
ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ NSL ให้กับ NSL
รายได้ค่าบริการส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีมูลค่ารวม 659,483 บาท ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากรายการที่เกิดขึ้นจริง
ของลูกค้าที่บริษัทฯ แนะน�ำ และอัตราร้อยละที่ก�ำหนดในสัญญาเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2556

7.
8.
9.

บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ NIP เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
รายได้ค่าบริการส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีมูลค่ารวม 3,368,752 บาท ค่าบริการตามสัญญาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป
บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ INSTINET เพื่อการยืมและให้ยืมหลัทรัพย์
รายได้ค่าบริการส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีมูลค่ารวม 127,451 บาท ค่าบริการตามสัญญาเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับ
ลูกค้าทั่วไป
บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NSC เพื่อสนับสนุนการให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ของทาง NSC แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีมูลค่ารวม 15,195,456 บาท ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากขอบเขตและ
ปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่ายค่าบริการ
1. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญารับบริการเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ� ำกัด ซึ่งมีกรรมการ
ของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทฯ ได้รับบริการเครือข่ายเชื่อมสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่มีลักษณะ
และคุณภาพของบริการเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันได้รับในอัตราค่าบริการที่เท่ากัน
ค่าบริการจ่ายส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีมูลค่ารวม 1,130,870 บาท อัตราค่าบริการจ่ายนี้เป็นอัตราเดียวกับที่ลูกค้าทั่วไป
ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันจ่าย
2. บริษัทฯ ได้จ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับ NSL ส�ำหรับการท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
ค่านายหน้าจ่ายส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีมูลค่ารวม 1,358,525 บาท ค่านายหน้าจ่ายค�ำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
และอัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
รายการอื่นๆ
1. บริษัทฯ ได้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กับ NOMURA MAURITIUS LIMITED ส�ำหรับเงินกู้ยืมเงินจ�ำนวน 50,000,000
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ดอกเบีย้ จ่ายเงินกูย้ มื ส�ำหรับรอบปีบญั ชี 2556 มีมลู ค่ารวม 19,571,193 บาท โดยมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.29 - 1.35 ต่อปี
2. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (ประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย) กับนางกฤษณา แซ่หลิ่ว ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร
ของบริษัทฯ การพิจารณาอนุมัติรายการ จ�ำนวนเงินให้กู้ยืม ตลอดจนเงื่อนไขและข้อก�ำหนดในสัญญาดังกล่าว เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่บริษัทฯ ให้กับพนักงานทั่วไป
ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมตามสัญญานี้จ�ำนวน 35,096 บาท โดยค�ำนวณจากยอด
เงินกูค้ งเหลือและอัตราดอกเบี้ยที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับพนักงานทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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74
ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน

1 ปี

4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC. สัญญาการให้บริการสนับสนุน
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
ธุรกิจที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ
NOMURA SINGAPORE LIMITED และ NOMURA SINGAPORE และได้รับค่าตอบแทน
LIMITED

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

3. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC. สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ   และแต่งตั้ง INSTINET PACIFIC
INSTINET PACIFIC LIMITED
INSTINET PACIFIC LIMITED LIMITED เป็น EXCLUSIVE
PARTNER
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และแต่งตั้ง NOMURA
INTERNATIONAL PLC.เป็น
EXCLUSIVE PARTNER
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

2. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC.
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ
NOMURA INTERNATIONAL PLC. NOMURA INTERNATIONAL
PLC.

ลักษณะของรายการ

สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และแต่งตั้ง NOMURA
SINGAPORE LIMITED
เป็น EXCLUSIVE PARTNER
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ
และได้รับค่าตอบแทน

ความสัมพันธ์

1. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC.
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
NOMURA SINGAPORE LIMITED และ NOMURA SINGAPORE
LIMITED

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

14,410,701

33,002,313

4,350,047

4,596,731

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

10,860,296 ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจาก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกก�ำไร
ร้อยละ 10

- ค่านายหน้าค�ำนวณจากมูลค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าซึ่งเป็น
ราคาตลาดที่คิดกับลูกค้าทั่วไป และ
EXCLUSIVE PARTNER
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส�ำนักงาน ก.ล.ต.

881,345 ค่านายหน้าค�ำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลัก
ทรัพย์และอัตราค่านายหน้าซึ่งเป็นราคา
ตลาดที่คิดกับลูกค้าทั่วไป และ
EXCLUSIVE PARTNER
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส�ำนักงาน ก.ล.ต.

23,984,666 ค่านายหน้าค�ำนวณจากมูลค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้า
ซึ่งเป็นราคาตลาดที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
และ EXCLUSIVE PARTNER
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส�ำนักงาน ก.ล.ต.

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

มูลค่าของรายการ (บาท)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

รายการระหว่างกัน

รายงานประจ�ำปี 2556

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
สัญญาให้บริการเพื่อสนับสนุน
การให้บริการการเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินของ NOMURA
SECURITIES CO., LTD.
แก่ลูกค้าบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ
และได้รับค่าตอบแทน

7. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC.
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ
NOMURA SECURITIES CO., LTD. NOMURA
SECURITIES CO., LTD.

8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC. สัญญาให้บริการร่วมเป็นผู้จัดการ
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
NOMURA INTERNATIONAL PLC. NOMURA INTERNATIONAL
PLC.

สัญญาการแนะน�ำลูกค้าที่บริษัทฯ
เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

6. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC.
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ
NOMURA SINGAPORE LIMITED NOMURA SINGAPORE
LIMITED

ลักษณะของรายการ

สัญญาการให้บริการงานวิจัย
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ
และได้รับค่าตอบแทน

ความสัมพันธ์

5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC.
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
NOMURA SECURITIES CO., LTD. และ NOMURA SECURITIES
CO., LTD.

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า

ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน
ในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

-

15,195,456

659,483

4,550,000

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

13,436,782 อัตราที่ก�ำหนดจากค่าธรรมเนียมรับจาก
การจัดจ�ำหน่าย

39,507,122 อัตราที่ก�ำหนดจากขอบเขตและปริมาณ
ของงานที่ได้รับมอบหมาย

1,453,002 ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจาก
รายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทฯ
แนะน�ำ และอัตราร้อยละที่ก�ำหนดใน
สัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจ
ที่มีลักษณะเดียวกัน

6,500,000 ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจาก
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกก�ำไร
ร้อยละ 10

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

มูลค่าของรายการ (บาท)

รายงานประจ�ำปี 2556

75

76
ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วัน

สัญญาให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย
ระบบคอมพิวเตอร์
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการ
และจ่ายค่าบริการ

สัญญาให้บริการค�ำปรึกษา
แนะน�ำ ความเห็นด้านกฎหมาย
และตรวจสอบร่างสัญญาต่างๆ
โดยที่บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการ
และจ่ายค่าตอบแทน

11. บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด กรรมการของบริษทั ฯ
(มหาชน) กับ
เป็นกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั
บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ�ำกัด ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ�ำกัด

12. บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด นายพิศิษฏ์ เทศะบ�ำรุง
(มหาชน) กับ นายพิศิษฏ์ เทศะบ�ำรุง เป็นกรรมการบริษัทฯ

1 ปี

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

10. บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC. สัญญาให้บริการการยืมและให้ยืม
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ หลักทรัพย์ที่บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการ
INSTINET PACIFIC LIMITED
INSTINET PACIFIC
และได้รับค่าตอบแทน
LIMITED

ลักษณะของรายการ

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า  15 วัน

ความสัมพันธ์

9. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC. สัญญาให้บริการการยืมและให้ยืม
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ หลักทรัพย์ที่บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการ
NOMURA INTERNATIONAL PLC. NOMURA INTERNATIONAL และได้รับค่าตอบแทน
PLC.

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

-

1,130,870

127,451

3,368,752

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

160,000 อัตราค่าบริการเป็นราคาเหมาจ่าย
ที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับลักษณะบริการ
และคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน

1,385,885 อัตราค่าบริการจ่ายเป็นอัตราเดียวกับ
ลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

- อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

2,618,905 อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

มูลค่าของรายการ (บาท)

รายงานประจ�ำปี 2556

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมจากการ
แนะน�ำลูกค้า ส�ำหรับการแนะน�ำ
ลูกค้าในประเทศไทย บริษัทฯ
เป็นผู้รับบริการและจ่ายค่าบริการ

บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม

สัญญากู้เงินประเภทเงินกู้
เพื่อที่อยู่อาศัย

NOMURA HOLDINGS, INC.
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ
NOMURA SECURITIES
CO., LTD.

14. บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด
(มหาชน) กับ
NOMURA SECURITIES
CO., LTD.

15. บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC.
(มหาชน) กับ
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ และ
NOMURA MUARITIUS LIMITED NOMURA MUARITIUS
LIMITED

16. บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
(มหาชน) กับ นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
เป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ

ลักษณะของรายการ

สัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการ                  
และจ่ายค่าบริการ

ความสัมพันธ์

13. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC.     
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และ
NOMURA SINGAPORE LIMITED NOMURA SINGAPORE
LIMITED

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ไม่เกิน 100 เดือน

1 ปี

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

35,096

19,571,193

-

1,358,525

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

47,346 อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียวกัน
กับอัตราที่คิดจากพนักงานทั่วไป
ของบริษัทฯ

- อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.29-1.35 ต่อปี

104,907 ค่าธรรมเนียมจ่ายค�ำนวณจาก
อัตราร้อยละ 20 ของค่าบริการ
ที่ได้รับจากลูกค้า

761,031 ค่านายหน้าจ่ายค�ำนวณจากมูลค่า
ซื้อขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้า
ที่เทียบเคียงกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มี
ความเกี่ยวโยงกัน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

มูลค่าของรายการ (บาท)

รายงานประจ�ำปี 2556

77

78
46,459
88,644
1,327,003
1,647,470,000
5,088,170
668,304
222,903
16,121
424,875

46,459
1,603,766
1,386,993
234,267
37,020
4,000

รายการที่แสดงในงบการเงิน
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
327,324
9,320,866
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
106,284,420
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
13,033,191
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
35,421,274
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
121,500                              
234,600,000
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์                               
201,972,433
สินทรัพย์อื่น
4,787,075
1,172,390
สินทรัพย์อื่น
1,540,205
3,511,010

NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
หนี้สินอื่น
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ำกัด
หนี้สินอื่น
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
สินทรัพย์อื่น
NOMURA MAURITIUS LIMITED
เงินกู้ยืมอื่น
NOMURA MAURITIUS LIMITED
หนี้สินอื่น
NOMURA INVESTMENTS (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED     สินทรัพย์อื่น
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
สินทรัพย์อื่น
NOMURA SINGAPORE LIMITED
สินทรัพย์อื่น
NOMURA SECURITIES CO., LTD
สินทรัพย์อื่น

บริษัท / บุคคลที่เกี่ยวข้อง
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED
INSTINET PACIFIC LIMITED
INSTINET PACIFIC LIMITED
NOMURA INTERNATIONAL PLC.   
NOMURA INTERNATIONAL PLC.
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SECURITIES CO., LTD

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในกรณีที่บริษัทฯ ท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ำสัญญานั้นๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นหลัก
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ในการท� ำ รายการระหว่ า งกั น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ก� ำ หนดให้ ป ฎิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส� ำนั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
- ไม่มี -

รายการ
สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
สัญญาการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ
สัญญาการให้บริการเพื่อสนับสนุนการ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  
สัญญาให้บริการบ�ำรุงรักษาซอฟต์แวร์
สัญญาบริการเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
สัญญาเงินกู้ยืม
สัญญาเงินกู้ยืม
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555

รายงานประจ�ำปี 2556

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2556

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability Ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ
อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตราส่วนอื่นๆ
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ค�ำนวณตามเกณฑ์ ก.ล.ต.)
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น *
ก�ำไรส�ำหรับงวดต่อหุ้น *
เงินปันผลต่อหุ้น *
อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้จากการขายหรือให้บริการ
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ

ปีบัญชี 2556 ปีบัญชี 2555 1 กันยายน 54
(1 ม.ค. 56 - (1 ม.ค. 55 ถึง
31 ธ.ค. 56) 31 ธ.ค. 55) 31 ธันวาคม 54
84.87%
24.66%
8.70%
11.76%

86.99%
16.86%
5.30%
21.15%

87.12%
11.76%
3.19%
(0.44%)

4.11%
0.17 เท่า

2.61%
0.16 เท่า

2.06%
0.18 เท่า

0.66%
3.66%
16.93%
93.92%
0.84 เท่า
N/A

0.20%
3.78%
4.85%
89.86%
1.52 เท่า
61.00%

0.53%
10.08%
4.67%
88.37%
0.50 เท่า
91.34%

10.63%
125.72%

0.17%
60.97%

4.93%
256.78%

2.50
0.27
N/A

5.12
0.27
1.67

5.00
0.06
0.50

7.26%
(18.67%)
43.42%
19.81%
109.61%

80.21%
225.62%
22.49%
10.94%
67.37%

(10.79%)
(19.45%)
(8.98%)
2.82%
(48.30%)

* เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่า
หุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงในตารางข้างต้น ค�ำนวณจากหุ้นสามัญที่มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

79

รายงานประจ�ำปี 2556

การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ส�ำหรับรอบปีบญั ชี 2556 รายได้รวมของบริษทั ฯ มีจำ� นวน 1,598.18 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 483.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
43.36 จากรอบปีบัญชี 2555 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่านายหน้าและรายได้ดอกเบี้ย
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายได้จากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีจ�ำนวน 1,056.58 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 331.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.69 จากรอบปีบัญชี 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของตลาดโดยรวมจากเดิมประมาณวันละ 28,106 ล้านบาท ในรอบปีบัญชี 2555 เป็นวันละ 43,982 ล้านบาท ในรอบปี
บัญชี 2556 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.49 ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ค่านายหน้าต่อรายได้รวมในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 66.11
ซึ่งใกล้เคียงกับรอบปีบัญชี 2555 ที่ร้อยละ 65.05
รายได้ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลและรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีจ�ำนวน
412.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.82 จากรอบปีบัญชี 2555 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การเพิ่มขึ้นของธุรกิจเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามสภาวะตลาด ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้ต่อรายได้รวมในปี 2556 เท่ากับร้อยละ
25.81 ซึ่งใกล้เคียงกับรอบปีบัญชี 2555 ที่ร้อยละ 25.20
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีจ�ำนวน 118.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.90 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15.48 จากรอบปีบญั ชี 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์จำ� นวน 29.54 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 170.75 จากรอบปีบัญชี 2555 จากการน�ำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 26 หลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก
14 หลักทรัพย์ ในปี 2555 และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จ�ำนวน 7.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
37.85 จากรอบปีบญั ชี 2555 ซึง่ เป็นผลจากความผันผวนสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนรายได้ตอ่ รายได้
รวมในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 7.42 ลดลงเล็กน้อยจากรอบปีบัญชี 2555 ที่ร้อยละ 9.21
ก�ำไรจากเงินลงทุนส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีจ�ำนวน 19.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 799.59
จากรอบปีบัญชี 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของก�ำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์เผื่อขายในหน่วยลงทุนจากการ
บริหารสภาพคล่องส่วนเกินและตราสารหนี้ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มด�ำเนินงานฝ่ายค้าตราสารหนี้ในระหว่างปี 2556 โดยมีสัดส่วนก�ำไรต่อ
รายได้รวมในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 1.21 ซึง่ สูงกว่ารอบปีบญั ชี 2555 ทีร่ อ้ ยละ 0.19 เนือ่ งจากสาเหตุดงั กล่าว
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีจ�ำนวน 13.60 ล้านบาท เป็นรายการขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการแปลงค่า ณ วันสิ้นงวดอันเป็นผลจากการเข้าท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินกูย้ มื ในสกุลเงินตราต่างประเทศจากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันทัง้ จ�ำนวน เงินกูย้ มื ดังกล่าวเพือ่ ใช้เป็น
ทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในขณะที่ปีบัญชี 2555 บริษัทฯ ไม่มีรายการดังกล่าว
ส�ำหรับรอบปีบญั ชี 2556 ค่าใช้จา่ ยรวมของบริษทั ฯ มีจำ� นวน 1,104.77 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 239.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
27.72 จากรอบปีบัญชี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของรายได้ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายรวมต�่ำกว่า
รายได้รวม ทัง้ นี้ เนือ่ งจากค่าใช้จา่ ยส่วนหนึง่ ของบริษทั ฯ เป็นค่าใช้จา่ ยคงที่ เช่น เงินเดือนพนักงานส่วนสนับสนุนหรือค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
อาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ ซึง่ ไม่ได้แปรผันตามรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงจากสภาวะตลาดโดยรวม จึงท�ำให้บริษทั ฯ ได้ประโยชน์จากการ
ประหยัดต่อขนาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานส�ำหรับรอบปีบญั ชี 2556 มีจำ� นวน 614.43 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 126.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
25.98 จากรอบปีบัญชี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ค่านายหน้าและรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีสัดส่วน
ค่าใช้จา่ ยต่อรายได้รวมในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 38.45 ซึง่ ต�ำ่ กว่ารอบปีบญั ชี 2555 ทีร่ อ้ ยละ 43.75 จากการประหยัดต่อขนาด
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์สำ� หรับรอบปีบญั ชี 2556 มีจำ� นวน 162.03 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12.47 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 8.34 จากรอบปีบัญชี 2555 โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 10.14 ซึ่งต�่ำกว่า
รอบปีบัญชี 2555 ที่ร้อยละ 13.41 จากการประหยัดต่อขนาด
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ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีจ�ำนวน 147.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74.19 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 100.88 จากรอบปีบัญชี 2555 จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนต้นทุนต่อรายได้รวมในปี 2556 เท่ากับร้อยละ 9.24
ซึ่งสูงกว่ารอบปีบัญชี 2555 ที่ร้อยละ 6.60
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 มีจ�ำนวน 99.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.50 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 60.62 จากรอบปีบญั ชี 2555 ซึง่ เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของปัจจัยดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลของปี 2556 ลดลงจากร้อยละ 23 เป็น ร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิ
กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบปีบัญชี 2556 จ�ำนวน 394.04 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.27 บาท
(จากจ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนัก 1,478,815,668 หุน้ ณ ราคาพาร์ 1 บาท) เพิม่ ขึน้ 206.05 ล้านบาท จากก�ำไรสุทธิสำ� หรับ
รอบปีบัญชี 2555 ที่ 187.99 ล้านบาท คิดเป็นก� ำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น (จากจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก
686,720,010 หุ้น ณ ราคาพาร์ 1 บาท) หรือเติบโตร้อยละ 109.61 จากปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบปี
บัญชี 2556 เท่ากับร้อยละ 24.66 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 4.11 และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ
เท่ากับร้อยละ 8.70 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นกว่ารอบปีบัญชี 2555 ที่มีอัตราก�ำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.86 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
เท่ากับร้อยละ 2.61 และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเท่ากับร้อยละ 5.30
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 9,921.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 671.56 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.26 เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 9,250.11 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุน และสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ โดยสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดร้อยละ 6.37 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าร้อยละ 77.55 เงินลงทุนสุทธิร้อยละ 10.63 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ร้อยละ 1.20 และสินทรัพย์อื่นๆ รวมร้อยละ 4.25
เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 632.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 191.98 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 43.61 เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของตั๋วสัญญาใช้เงิน
ประเภทเผื่อเรียกซึ่งเกิดจากการส�ำรองสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นตามธุรกรรมที่เพิ่มมากขี้น
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 7,694.70 ล้านบาท ลดลง
274.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.44 เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของ
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดโดยรวมในช่วงปลายปี 2556 เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2555 ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
ของตลาดในช่วงเดือนธันวาคมปี 2556 เท่ากับประมาณวันละ 25,699 ล้านบาท และช่วงเดือนธันวาคม ปี 2555 เท่ากับประมาณ
วันละ 34,054 ล้านบาท
เงินลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 1,054.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,038.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
6,660.05 เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้
ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินการในระหว่างปี 2556 และการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนซึ่งเกิดจากการบริหาร
สภาพคล่องเพื่อเตรียมช�ำระคืนเงินกู้ยืมที่จะครบก�ำหนดช�ำระในเดือนมกราคม 2557
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�ำนวน 119.46 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไม่มีรายการ
ดังกล่าว
บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 4,538.29 ล้านบาท ลดลง 1,041.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
18.66 เมือ่ เปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 5,579.86 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกูย้ มื
จากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินร้อยละ 9.07 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 13.97 เงินกู้ยืมอื่นร้อยละ
16.61 และหนี้สินอื่นๆ รวมร้อยละ 6.09 เมื่อเทียบกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 900 ล้านบาท ลดลง 1,300 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
59.09 เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ช�ำระคืนตั๋วสัญญาใช้เงินจ�ำนวน 1,300 ล้านบาท
แล้วทั้งจ�ำนวนในระหว่างปี 2556
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ� ำนวน 1,386.29 ล้านบาท ลดลง
1,183.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.06 เมื่อเปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลง
ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดโดยรวมในช่วงปลายปี 2556 เมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2555 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
เงินกู้ยืมอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 1,647.47 ล้านบาท โดยในระหว่างปีบัญชี 2556 บริษัทฯ มีการกู้ยืม
เงินตราต่างประเทศจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จ�ำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไม่มีรายการดังกล่าว
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บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 5,383.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.26 ของหนี้สินและ
ส่วนของเจ้าของ เพิม่ ขึน้ 1,713.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.68 เมือ่ เปรียบเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน
3,670.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงกลางปี 2556 และจากก�ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
2556
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.84 เท่า และมูลค่า
ตามบั ญ ชี เ ท่ า กั บ 2.50 บาทต่ อ หุ ้ น (จากจ� ำ นวนหุ ้ น สามั ญ 2,150,469,000 หุ ้ น ณ ราคาพาร์ 1 บาท) ในขณะที่ ณ วั น ที่
31 ธั นวาคม 2555 มี อั ตราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.52 เท่า และมูลค่าตามบัญชีเ ท่ากับ 5.12 บาทต่ อ หุ ้ น
(จากจ�ำนวนหุ้นสามัญ 716,823,000 หุ้น ณ ราคาพาร์ 1 บาท) ซึ่งการลดลงของอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและมูลค่า
ตามบัญชีดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงกลางปี 2556
กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ ยังคงจัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องทางการเงินสูง โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิเท่ากับ 4,628.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่อง
สุทธิ (NCR) ร้อยละ 125.72 ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นต�่ำตามเกณฑ์
การด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดไว้ คือ ไม่ต�่ำกว่า 25 ล้านบาท หรือไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 7 ของหนี้สิน
ทั่วไปและทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ทั้งนี้ แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์
รวมเท่ากับร้อยละ 16.93 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ
ร้อยละ 4.85 โดยมีก�ำไรสะสมที่ยังไม่ ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 792.54 ล้านบาท
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) รวมทัง้ สารสนเทศ
ทางการเงินทีป่ รากฎในรายงานประจ�าปี 2556 ซึง่ งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฎิบัติอย่างสม�่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทัง้ นี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขจากบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
การทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน เป็นผูส้ อบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน การเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือและประชุมร่วมกับฝ่ายก�ากับและตรวจสอบ
และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังที่กล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่น่าพอใจ และเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฎิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายชินอิจิ มิซูโน
กรรมการอ�านวยการ

นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร

นายนาโอกิ ซูกาย่า
กรรมการบริหาร

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผูส อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผู รับผิดชอบในการจัด ทําและการนํ าเสนองบการเงินเหลานี้โดยถู กตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่ ผู บ ริ ห ารพิ จ ารณาวา จํ า เป น เพื่ อ ใหส ามารถจัด ทํ า งบการเงิ นที่ ป ราศจาก
การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ซึ่ ง กํ า หนดให ข า พเจ า ปฏิ บั ติ ต ามข อ กํ า หนดด า นจรรยาบรรณ รวมถึ ง วางแผนและ
ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบเพื่ อ ให ไ ด ค วามเชื่ อ มั่ น อย า งสมเหตุ ส มผลว า งบการเงิ น ปราศจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัด ทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กิจการการตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุด
วัน เดี ย วกั น ของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย โนมู ร ะ พั ฒ นสิ น จํ า กั ด (มหาชน) โดยถู ก ต อ งตามที่ ค วรในสาระสํ า คั ญ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
สมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ 2557
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ
สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินฝากในสถาบันการเงิน
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุน - สุทธิ
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยอื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2556
632,251,180
64,995,414
7,694,699,270
119,465,000
1,054,381,107
96,916,474
15,751,429
51,368,224
191,851,108
9,921,679,206

(หนวย: บาท)
2555
440,270,969
490,606,208
7,969,481,467
15,597,246
113,679,539
11,835,537
44,893,598
163,747,053
9,250,111,617

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษษัทหลั
กทรัก
พยทรั
โนมูพรย์
ะ พัโนมู
ฒนสิรนะจําพักัดฒ(มหาชน)
บริ
ัทหลั
นสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ณ
วันที่ 31 ธันวาคม
งบแสดงฐานะการเงิ
น (ตอ) 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เงินกูยืมอื่น
ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระแลว
หุนสามัญ 2,150,469,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(2555 : หุนสามัญ 71,682,300 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท)
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ - สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน)
จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
- สํารองทั่วไป
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

2556

(หนวย: บาท)
2555

16
17
18
19
20
14
21

900,000,000
328,108,786
1,386,289,678
1,647,470,000
52,903,963
86,298
223,434,237
4,538,292,962

2,200,000,000
551,615,871
2,570,197,639
49,826,271
129,080
208,097,978
5,579,866,839

23

2,150,469,000
2,131,833,600
1,487,250

716,823,000
2,131,833,600
1,487,250

11.3

56,989

(60,036)

24

92,000,000
215,000,000
792,539,405
5,383,386,244
9,921,679,206

72,000,000
215,000,000
533,160,964
3,670,244,778
9,250,111,617

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2556

งบก�ำไรขาดทุนเสร็จเสร็จ
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ
กําไรหรือขาดทุน:
รายได
คานายหนา
คาธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนทางการเงิน
คาธรรมเนียมและบริการจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
คาตอบแทนกรรมการ
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

26
27
11.4

28

14

2556

(หนวย: บาท)
2555

1,056,583,127
118,612,936
19,302,066
(13,598,300)
84,363,373
328,049,136
4,871,801
1,598,184,139

725,203,695
102,715,070
2,145,663
(21,880)
64,752,475
216,146,663
3,884,412
1,114,826,098

147,737,848
93,381,953

73,544,139
71,012,750

614,431,513
162,025,945
3,721,000
83,474,750
863,653,208
1,104,773,009
493,411,130
(99,367,409)
394,043,721

487,715,173
149,557,696
2,412,667
81,141,139
720,826,675
(414,018)
864,969,546
249,856,552
(61,866,100)
187,990,452

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุนเสร็จเสร็จ (ต่อ)
บริ
กทรัพกยทรั
โนมูพระย์พัโนมู
ฒนสินระจําพั
กัดฒ
(มหาชน)
บริษษัทหลััทหลั
นสิน จ�ำกัด (มหาชน)
งบกํ
าไรขาดทุ
อ) ธันวาคม 2556
ส�ำหรั
บปีสนิ้นเบ็สุดดเสร็
วันจที(ต่ 31
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
หมายเหตุ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับกําไร (ขาดทุน) จากการ
วัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)

14

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับป
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

2556

(หนวย: บาท)
2555

146,281

(1,863,416)

(29,256)
117,025

426,334
(1,437,082)

394,160,746

186,553,370

0.27
1,478,815,668

0.27
686,720,010

30

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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89

90

716,823,000
1,433,646,000
2,150,469,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 23)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 31)
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 24)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2,131,833,600

716,823,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 31)
นําหุนทุนซื้อคืนออกจําหนายใหมโดยมีสว นเกิน
(หมายเหตุ 22)
โอนกลับสํารองหุนทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 22)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (ขาดทุน)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
2,131,833,600
2,131,833,600

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ
2,131,833,600
-

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว
716,823,000
-

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

1,487,250
1,487,250

1,487,250
1,487,250
(60,036)
117,025
56,989

(1,437,082)
(60,036)

องคประกอบอื่นของ
สวนของเจาของ สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน)
สวนเกินทุน
จากการเปลี่ยนแปลง
หุนทุนซื้อคืน
มูลคาเงินลงทุน
1,377,046
-

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

72,000,000
20,000,000
92,000,000

72,000,000

สํารอง
ตามกฎหมาย
72,000,000
-

กําไรสะสม

215,000,000
215,000,000

215,000,000

สํารองทั่วไป
215,000,000
-

จัดสรรแลว

-

(96,993,325)
-

สํารอง
หุนทุนซื้อคืน
96,993,325
-

533,160,964
(114,665,280)
(20,000,000)
394,043,721
792,539,405

96,993,325
187,990,452
533,160,964

ยังไมไดจัดสรร
282,366,487
(34,189,300)

-

96,993,325
-

หุนทุนซื้อคืน
(96,993,325)
-

3,670,244,778
1,433,646,000
(114,665,280)
394,160,746
5,383,386,244

98,480,575
186,553,370
3,670,244,778

รวม
3,419,400,133
(34,189,300)

(หนวย: บาท)

รายงานประจำ�ปี 2556

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2556

งบกระแสเงินสด
บริ
กทรัพกยทรั
โนมูพระย์พัโนมู
ฒนสินระจําพั
กัดฒ(มหาชน)
บริษษัทหลััทหลั
นสิน จ�ำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
ส�ำหรับปีสนิ้นสดสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
ขาดทุน (กําไร) จากการขายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทของหลักทรัพย
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมในเงินลงทุน
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ/อัตราแลกเปลี่ยน
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
รายไดดอกเบี้ยอื่น
ตนทุนทางการเงิน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
เงินสดรับดอกเบี้ยอื่น
เงินสดจายดอกเบี้ย (รวมตนทุนทางการเงินอื่น)
เงินสดจายภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เงินลงทุนเพื่อคา
สินทรัพยอื่น

2556

(หนวย: บาท)
2555

493,411,130

249,856,552

55,714,867
(18,984,567)
913,911
(1,349,870)
(109,908)
13,580,000
(84,363,373)
(328,049,136)
(1,827,203)
147,737,848
37,788,927
322,722,955
1,827,737
(117,136,616)
(120,944,660)

53,989,050
774,345
(414,018)
(6,636,797)
(9,196)
(64,752,475)
(216,146,663)
(1,981,213)
73,544,139
39,182,793
206,223,814
1,995,378
(75,829,948)
(67,935,091)

400,932,042

191,860,670

425,610,794
280,522,347
(338,208,379)
(26,411,841)

(339,176,184)
(3,869,900,830)
(15,836,410)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
2556

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมสถาบันการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เงินกูยืมอื่น
ประมาณการหนี้สิน - สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดรับสุทธิ (จายสุทธิ) จากเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ
เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากการขายหุนซื้อคืน
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยและสินทรัพยไมมีตัวตน

(หนวย: บาท)
2555

(1,300,000,000)
(223,507,085)
(1,183,860,260)
1,484,500,000
3,077,692
29,133,662
(448,211,028)

1,750,000,000
437,851,092
1,626,680,117
4,495,616
46,553,542
(167,472,387)

(17,661,502,165)
16,980,488,274
144,714
43,780,744
(34,057,900)
118,455
(7,761,603)
(678,789,481)

310,237,875
(2,145,026)
5,000
22,354,450
(19,072,917)
9,346
(3,822,257)
307,566,471

1,433,646,000
(114,665,280)
1,318,980,720
191,980,211
440,270,969
632,251,180

98,480,575
(34,189,300)
64,291,275
204,385,359
235,885,610
440,270,969

144,379

149,597

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

92

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

1.

ขอมูลทั่วไป
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย
บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักทรัพย โดยการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การยืมและใหยืมหลักทรัพย การ
เปนที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
บริษัทฯมีที่อยูตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีสาขาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด รวมทั้งสิ้น 26 สาขา (2555:
23 สาขา)

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดง
รายการในงบการเงินนี้ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สธ/ข/น.53/2553 เรื่องแบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบ
การเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม
มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

3.1

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถ ือหุน
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แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีขางตน ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ยกเวนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน ซึ่งบริษัทฯไดเปดเผยเพิ่มเติมแลวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินนี้ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได ซึ่งไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯ
เนื่องจากบริษัทฯไดนํามาถือปฏิบัติกอนวันที่มีผลบังคับใชแลว
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต
วันที่มีผลบังคับใช
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 4
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
ฉบับที่ 27
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 32
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การนําเสนองบการเงิน
งบกระแสเงินสด
ภาษีเงินได
สัญญาเชา
รายได
ผลประโยชนของพนักงาน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
สวนไดเสียในการรวมคา
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยไมมีตัวตน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
การรวมธุรกิจ
สัญญาประกันภัย
สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
สวนงานดําเนินงาน

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2559
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

สัญญาเชาดําเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
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วันที่มีผลบังคับใช
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 5
สิ ท ธิ ใ นส ว นได เ สี ย จากกองทุ น การรื้ อ ถอน การบู ร ณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะ
เงินเฟอรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 17
การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพยจากลูกคา

1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได
ก)

คานายหนา
คานายหนาจากการเปนนายหนาซือ้ ขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิดรายการ

ข)

คาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน

ค)

กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

ง)

ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล

จ)

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหกูยืมโดยคํานวณจากยอดเงินตนที่คงคาง เวนแตมีความไมแนนอน
ในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตามเกณฑคงคาง
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กรณีดังตอไปนี้ถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย
1)

ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้

2)

ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือน
ขึ้นไป

3)

ลูกหนี้อื่นที่มียอดคางชําระดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป

เงื่ อ นไขดั ง กล า วข า งต น เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดโดยสํ านั ก งานคณะกรรมการกํ ากั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยตามหนังสือ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544
4.2 การรับรูคาใชจาย
ก)

ดอกเบี้ยเงินกูยืม
ดอกเบี้ยเงินกูยืมถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง

ข)

คาธรรมเนียมและบริการจาย
คาธรรมเนียมและบริการจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง

4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีกําหนดจายคืนไมเกิน 3 เดือนหรือ
นอยกวานับจากวันไดมา และรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบันการเงินประเภทเผื่อเรียก
และประเภทที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือนหรือนอยกวา และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
4.4 การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา
บริษัทฯบันทึกสินทรัพยที่ลูกคาวางไวกับบริษัทฯเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ รวมถึงเงินที่
ลูกคาวางเปนหลักประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทฯเพื่อการควบคุมภายใน และ
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะตัดรายการดังกลาวในสวนที่ไมมีภาระค้ําประกันออกทั้งดานสินทรัพยและหนี้สิน โดย
จะแสดงเฉพาะสินทรัพยที่เปนของบริษัทฯเทานั้น
4.5 การยืมและใหยืมหลักทรัพย
บริษัทฯประกอบธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย โดยบริษัทฯใหบริการในฐานะเปนตัวแทนหรือเขาเปนคูสัญญากับผูยืมและ
ผูใหยืมหลักทรัพยซึ่งเปนลูกคาของบริษัทฯ บริษัทฯมีวัตถุประสงคหลักในการใหยืมหลักทรัพยกับลูกคาเพื่อใหลูกคาทําการ
ขายชอรตผานบัญชีเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยระบบเครดิตบาลานซที่มีอยูกับบริษัทฯเทานั้น โดยประเภทของหลักทรัพยสําหรับ
ธุรกรรม คือ กลุมหลักทรัพยในดัชนีเซ็ท 100 ซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและอยูในรายชื่อหลักทรัพยที่บริษัทฯ
อนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้นระบบเครดิตบาลานซ (Marginable Securities)
บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรูภาระที่ตองสงคืนหลักทรัพยที่ยืมมาซึ่งไดนําไปใหยืมตอเปนเจาหนี้หุนยืม และบันทึกบัญชีหลักทรัพยซึ่ง
นําไปใหลูกคายืมตอเปนลูกหนี้ยืมหลักทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน และ ณ วันสิ้นป บริษัทฯจะปรับปรุงบัญชีเจาหนี้หุนยืมและ
ลูกหนี้ยืมหลักทรัพยโดยคํานวณจากราคาปด ณ สิ้นวันทําการสุด ทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและบันทึก
การเปลี่ยนแปลงมูลคาดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ บันทึกเงินสดที่นําไปวางเปนหลักประกันใน
บัญชีลูกหนี้ทรัพยสินวางประกันและเงินสดรับจากคูสัญญาบันทึกในบัญชีเจาหนี้ทรัพยสินที่รับเปนประกัน คาธรรมเนียมการยืม
และการใหยืมหลักทรัพยบันทึกตามเกณฑคงคางตามระยะเวลา
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4.6 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกในสวน
ของกําไรหรือขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาวจะ
รับรูเปนกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะ
บันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป

ค)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯ ตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวา
มูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงตามราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการ
ดอยคา (ถามี)

จ)

มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของปของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ถือพื้นฐานจากการคํานวณอัตราผลตอบแทนหรือราคาจาก
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแลวแตกรณี มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน

ฉ)

บริษัท ฯจะบัน ทึก ขาดทุน จากการดอ ยคา ของเงิน ลงทุน (ถา มี) ไวใ นสว นของกํา ไรหรือ ขาดทุน เมื่อ มีสิ่ง บง ชี้ถึง
การดอยคา

ช)

บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน และเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่ง
ตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน

ซ)

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน บริษัทฯจะปรับมูลคาเงินลงทุนดังกลาวใหม โดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนหรือกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอน
เปลี่ยน

4.7 ลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชีที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยและ
สัญญาซื้อขายลวงหนาผานสํานักหักบัญชี ทั้งนี้รวมถึงเงินที่ไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีในการทําธุรกรรมอนุพันธ
และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจาหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศผานบริษัท
หลักทรัพยตางประเทศ
4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบวกดอกเบี้ยคางรับ
ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยใหรวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยโดยใช
หลักทรัพยที่ซื้อนั้นมาวางเปนประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยและลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน อันไดแก เงิน
ที่นําไปวางเปนประกันกับเจาหนี้หุนยืมหรือสํานักหักบัญชี และรวมถึงลูกหนี้อื่น เชน ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไม
สามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่อยูระหวางดําเนินคดี ประนอมหนี้หรือผอนชําระ
เปนตน
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บริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและมูลคา
ของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาสที่ไดรับชําระ
คืนไมครบ ทั้งนี้ บริษัทฯถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑดังนี้
ก)

ข)

มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง
(1)

มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว แตไมไดรับการชําระหนี้และบริษัทฯไดดําเนินการจําหนาย
หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว

(2)

มูลหนี้สวนที่บริษัทฯไดทําสัญญาปลดหนี้ให

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะดังนี้
(1)

ลูกหนี้ทั่วไป และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้

(2)

ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้น
ไป

(3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเปนไปได
คอนขางแนที่บริษัทฯจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด
ค)

มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะตาม ข)

โดยบริษัทฯตัดจําหนายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตราไมต่ํากวารอยละ
หนึ่ ง ร อ ยของมู ล หนี้ จั ด ชั้ น สงสั ย ทั้ ง จํ า นวน ซึ่ ง เงื่ อ นไขดั ง กล า วข า งต น เป น ไปตามหลั ก เกณฑ ที่ กํ า หนดโดยสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามหนังสือที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544
4.9 อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้
อาคารชุด
สวนปรับปรุงสินทรัพยตามสัญญาเชา
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ

20
12
3, 5, 6
5, 6
5

ป
ป
ป
ป
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับงานระหวางติดตั้ง
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
บริษัทฯตัดรายการอาคารและอุปกรณออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากการใชหรือการจําหนาย กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนาย
สินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจาก
บัญชี
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4.10 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
บริษัทฯบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดง
มูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น
และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นอาจเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลา
การตัดจําหนายและวิธกี ารตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวน
ของกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 ป
4.11 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในกฏหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีนั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะปรับลดมูลคา
ตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัด บัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิด ขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึก
โดยตรงไปยังสวนของเจาของ
4.12 สินทรัพยรอการขาย
สินทรัพยรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งถือตามราคาประเมินลาสุดหักดวยประมาณการคาใชจาย
ในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
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4.13 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา
บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น
ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแต
ราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับ
จากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาด
ปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวน
เงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้น ผูซื้อกับผูขายมีความ
รอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอน
ไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการดอย
คาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตอง
ไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯจะ
บันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที
4.14 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคาซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด ภาระที่ตองสงมอบ
หลักทรัพยเนื่องจากการขายชอรตหรือการยืมหลักทรัพย และภาระที่ตองสงคืนทรัพยสินที่บริษัทฯถือไวเพื่อเปนการประกันการ
ใหยืมหลักทรัพย
4.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะ
เปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพล
อยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดําเนินงาน
4.16 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญยังคงอยูกับผูใหเชา จะจัดเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
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4.17 เงินตราตางประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินเปนสกุลเงินบาทซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน
ตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศ ไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.18 ผลประโยชนพนักงาน
ก)

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบโครงการพนักงานรวมทุนและวันลาพักรอน
เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

ข)

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯ
จายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจาย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่เี กิดรายการ

ค)

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)
บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือวาเงิน
ชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณ
การไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระได ทําการประเมิ นภาระผูก พันดั งกลาวตามหลั ก
คณิตศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน (ถามี)

4.19 ตราสารอนุพันธ - สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
ลูกหนี้และเจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน กําไรขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกินหรือสวนลดที่
เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา
4.20 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิด ขึ้นแลวและมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถ
ประมาณมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ
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5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
ความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและประมาณการดังกลาวนี้อาจสงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอ
ขอมูลที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจ
และประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ มีดังนี้

5.1 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเกิดจากการปรับมูลคาของลูกหนี้จากความเสี่ยงดาน
เครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ กลต. ประกอบกับดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปญหาในการจายชําระคืน โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้แตละราย ความนาจะ
เปนของการผิดนัดและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน
5.2 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อฝายบริหารพิจารณาวาเงินลงทุนดังกลาวมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น ซึ่งการ
ที่จะระบุวาเงินลงทุนมีขอบงชี้ของการดอยคาหรือไมนั้น จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนโดยการวิเคราะห
สถานะของเงินลงทุนแตละรายการ
5.3 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจํานวน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัด บัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละ
ชวงเวลา
5.4 การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือ
รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สนิ ดังกลาวแลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่
รับรูไดในสภาวะปจจุบัน
5.5 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง
ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการ
ประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูล
ความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว
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5.6 อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ
เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา
หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่
เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
5.7 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ
สมมติฐานตางๆในการประมาณนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
และอัตราการมรณะ เปนตน
6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย
เงินฝากประจําที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันไดมา
ตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเผื่อเรียก
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7.

2556
83,000
573,152,701
390,000,000
552,000,000
1,515,235,701
(882,984,521)
632,251,180

(หนวย: บาท)
2555
77,075
281,354,495
370,000,000
320,000,000
971,431,570
(531,160,601)
440,270,969

2556
200,000,000
(200,000,000)
-

(หนวย: บาท)
2555
100,000,000
(100,000,000)
-

เงินฝากในสถาบันการเงิน

เงินฝากประจําที่มีอายุเกินกวา 3 เดือนนับจากวันไดมา
หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
เงินฝากในสถาบันการเงิน
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8.

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
2556
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ตราสารทุนและตราสารหนี้
สัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ
รวมลูกหนี้สํานักหักบัญชี
หัก: ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี

9.

64,729,514
31,004,281
95,733,795
(30,738,381)
64,995,414

(หนวย: บาท)
2555
453,653,472
32,630,609
35,249,039
521,533,120
(30,926,912)
490,606,208

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
2556
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด
เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ

(หนวย: บาท)
2555

1,128,630,599
5,785,335,306
425,295,070
325,391,043
6,538,770
7,671,190,788
29,198,843
(6,335,398)
7,694,054,233

1,501,671,757
5,264,562,046
618,898,140
560,657,700
6,391,839
7,952,181,482
23,458,693
(6,335,398)
7,969,304,777

645,037
645,037
7,694,699,270

176,690
176,690
7,969,481,467

9.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่ระงับการรับรูรายไดตามเกณฑคงคางเปนจํานวนเงินประมาณ
6.5 ลานบาท (2555: 6.4 ลานบาท)
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9.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯไดจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง การจัด ทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัท
หลักทรัพย ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

มูลหนี้จัดชั้นปกติ
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

มูลหนี้
7,694,699
6,335
7,701,034

2556
คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตั้งไว
6,335
6,335

มูลหนี้สุทธิหลังหัก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
7,694,699
7,694,699
(หนวย: พันบาท)

มูลหนี้จัดชั้นปกติ
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

มูลหนี้
7,969,481
6,335
7,975,816

2555
คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตั้งไว
6,335
6,335

มูลหนี้สุทธิหลังหัก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
7,969,481
7,969,481

9.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกันจํานวนประมาณ 425.3 ลานบาท เปนเงินสดที่บริษัทฯวางเปนประกัน
การยืมหลักทรัพยเพื่อธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย และมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยที่ยืมมามีจํานวนประมาณ 325.4
ลานบาท (2555: 618.9 ลานบาท และ 560.7 ลานบาท ตามลําดับ)
9.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ยอดตนป
เปลี่ยนแปลงระหวางป
ยอดปลายป

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
6,335,398
6,749,416
(414,018)
6,335,398
6,335,398

10. สินทรัพยตราสารอนุพันธ
(หนวย: บาท)

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
รวมสินทรัพยตราสารอนุพันธ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

2556
จํานวนเงินตามสัญญา
มูลคายุติธรรม
119,465,000
1,514,425,000
1,514,425,000
119,465,000
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพยตราสารอนุพันธเกิดจากผลตางของราคามูลคายุติธรรมกับราคาตามสัญญาของสัญญาซื้อ
เงินตราตางประเทศลวงหนาจํานวน 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ
11. เงินลงทุน
11.1 จําแนกตามประเภทของการลงทุน
(หนวย: บาท)
2556
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลคา
ตัดจําหนาย
ยุติธรรม
หลักทรัพยเพื่อคา
ตราสารหนี้
รวม
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
หลักทรัพยเพื่อคา - สุทธิ
หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุนจดทะเบียน
หนวยลงทุน
รวม
บวก(หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา
หัก: คาเผื่อการดอยคา
หลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ตั๋วเงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด - สุทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
หัก: คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
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2555
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลคา
ตัดจําหนาย
ยุตธิ รรม

337,294,468
337,294,468
1,349,870
338,644,338

338,644,338
338,644,338

-

-

30,210
700,629,565
700,659,775
71,236
(30,210)
700,700,801

700,700,801
700,700,801

30,210
631,108
661,318
(75,045)
(30,210)
556,063

556,063
556,063

1,151,571,872
(1,143,007,772)
8,564,100

1,313,374,618
(1,304,805,303)
8,569,315

15,665,250
(9,193,382)
6,471,868
1,054,381,107

15,665,250
(9,193,382)
6,471,868
15,597,246

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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11.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้แยกตามอายุคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดจําแนกตามอายุคงเหลือของ
สัญญาไดดังนี้
(หนวย: บาท)
2556
ภายใน 1 ป

ครบกําหนด
1 - 5 ป

มากกวา 5 ป

รวม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ตั๋วเงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา

1,151,571,872
(1,143,007,772)

-

-

1,151,571,872
(1,143,007,772)

8,564,100

-

-

8,564,100

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะ
ถือจนครบกําหนด

(หนวย: บาท)
2555
ภายใน 1 ป

ครบกําหนด
1 - 5 ป

มากกวา 5 ป

รวม

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ตั๋วเงินคลัง
หัก: เงินลงทุนในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา

1,313,374,618
(1,304,805,303)

-

-

1,313,374,618
(1,304,805,303)

8,569,315

-

-

8,569,315

รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะ
ถือจนครบกําหนด

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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11.3 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ - สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

ยอดยกมาตนป
เปลี่ยนแปลงระหวางปจาก
การตีราคา
การขาย
การโอนเปลี่ยนประเภทจากหลักทรัพยเผื่อขายเปนเพื่อคา
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายป

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
(60,036)
1,377,046
18,050,095
(18,984,567)
1,080,753
(29,256)
56,989

(2,632,761)
769,345
426,334
(60,036)

11.4 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพย
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
ขาดทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย
เผื่อขายเปนหลักทรัพยเพื่อคา
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพยเพื่อคา
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคา
รวมกําไรจากเงินลงทุน

48,382
18,984,567
-

(3,716,789)
(769,345)
(5,000)

(1,080,753)
1,349,870
19,302,066

6,636,797
2,145,663

11.5 ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้
เงินปนผลจากตราสารทุน
รวมดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน
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(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
43,926,823
28,251,625
527,113
685,911
44,612,734
28,778,738

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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12. อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)
อาคารชุด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เครื่องใช เครื่องตกแตง
งานระหวาง
สํานักงาน
ยานพาหนะ
ติดตั้ง
และติดตั้ง

ราคาทุน
1 มกราคม 2556
22,704,701 187,151,181 131,286,546
ซื้อเพิ่ม
- 26,629,880
325,792
จําหนาย
(701,280) (2,516,852)
โอนเขา/โอนออก
- 3,717,423
3,210,569
22,704,701 216,797,204 132,306,055
31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2556
18,441,571 149,927,219 75,392,425
คาเสื่อมราคาสําหรับป
- 26,952,461 18,976,208
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
(693,197) (2,516,388)
จําหนาย
18,441,571 176,186,483 91,852,245
31 ธันวาคม 2556
มูลคาสุทธิตามบัญชี
4,263,130 40,610,721 40,453,810
31 ธันวาคม 2556
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

27,954,034
27,954,034

รวม

2,694,024 371,790,486
7,093,284 34,048,956
- (3,218,132)
(6,927,992)
2,859,316 402,621,310

14,349,732
4,874,805

-

258,110,947
50,803,474

19,224,537

-

(3,209,585)
305,704,836

8,729,497

2,859,316

96,916,474
50,803,474
(หนวย: บาท)

อาคารชุด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เครื่องใช เครื่องตกแตง
งานระหวาง
สํานักงาน
ยานพาหนะ
ติดตั้ง
และติดตั้ง

ราคาทุน
1 มกราคม 2555
22,704,701 183,696,167
ซื้อเพิ่ม
5,723,262
จําหนาย
- (3,234,861)
โอนเขา/โอนออก
966,613
22,704,701 187,151,181
31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2555
18,441,571 128,495,132
คาเสื่อมราคาสําหรับป
- 24,666,836
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่
- (3,234,749)
จําหนาย
18,441,571 149,927,219
31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี
4,263,130 37,223,962
31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

รวม

119,844,186 27,954,034
4,110,268 358,309,356
1,410,896
9,801,314 16,935,472
(219,481)
- (3,454,342)
10,250,945
- (11,217,558)
131,286,546 27,954,034
2,694,024 371,790,486
56,813,658
18,798,210

8,850,334
5,499,398

-

212,600,695
48,964,444

(219,443)
75,392,425

14,349,732

-

(3,454,192)
258,110,947

55,894,121 13,604,302

2,694,024 113,679,539
48,964,444
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อาคารชุดของบริษัทฯจํานวน 4.3 ลานบาท ไมไดมีการใชงานแลวและอยูระหวางรอการจําหนาย
นอกจากนี้ บริษัทฯมีเครื่องใชสํานักงาน เครื่องตกแตงและติดตั้ง และยานพาหนะจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู โดยราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 149.8 ลานบาท (2555: 4.3
ลานบาท และ 110.0 ลานบาท ตามลําดับ)
13. สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
อายุการตัด
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น/
จําหนาย/
ยอดคงเหลือ
ตัดจําหนาย
จําหนายคงเหลือ
ตนป
โอนเขา
โอนออก
ปลายป
ซอฟทแวรคอมพิวเตอร
0 - 4.92 ป
76,367,663 4,674,717
81,042,380
- (1,559,393)
4,761,200
1,670,588 4,650,005
ซอฟทแวรระหวางติดตั้ง
รวมสินทรัพยไมมีตัวตน
78,038,251 9,324,722
- (1,559,393) 85,803,580
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
(66,202,714)
- (3,849,437)
- (70,052,151)
11,835,537 9,324,722 (3,849,437) (1,559,393) 15,751,429
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
3,849,437
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
(หนวย: บาท)
อายุการตัด
จําหนายคงเหลือ
0 - 4.95 ป

ยอดยกมา
ตนป
ซอฟทแวรคอมพิวเตอร
71,814,645
2,542,449
ซอฟทแวรระหวางติดตั้ง
รวมสินทรัพยไมมีตัวตน
74,357,094
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
(61,942,682)
12,414,412
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิ่มขึ้น/
จําหนาย/
ยอคงเหลือ
โอนเขา
ตัดจําหนาย
โอนออก
ปลายป
4,553,018
- 76,367,663
3,208,929
- (4,080,790) 1,670,588
7,761,947
- (4,080,790) 78,038,251
- (4,260,032)
- (66,202,714)
7,761,947 (4,260,032) (4,080,790) 11,835,537
4,260,032

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีซอฟทแวรคอมพิวเตอรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดจําหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู
ราคาทุนกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 60.6 ลานบาท (2555: 57.6 ลานบาท)
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14. สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดสําหรับป
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี/
ปรับปรุงงวดกอน
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

105,862,918

73,427,815

(6,421,374)

(14,494,366)

(74,135)

2,932,651

99,367,409

61,866,100

จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และ 2555 สรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกําไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

(29,256)
(29,256)

428,586
(2,252)
426,334
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังนี้

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินได
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดคูณอัตราภาษี
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษี/ปรับปรุงงวดกอน
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
คาใชจายตองหาม
รายไดที่ไดรับยกเวน
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
รวม
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
493,411,130
249,856,552
รอยละ 20
98,682,226

รอยละ 23
57,467,007

(74,135)

2,932,651

1,118,541
(280,886)
(78,337)
759,318
99,367,409

1,702,296
(232,334)
(3,520)
1,466,442
61,866,100

สวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวยรายการ
ดังตอไปนี้
2556

(หนวย: บาท)
2555

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยรอการขาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/สํารองลูกหนี้อื่น
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงาน
คาใชจายพนักงานคางจาย
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
อื่นๆ
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

1,844,719
5,570,240
1,281,959
10,580,793
27,883,162
4,207,351
51,368,224

1,844,719
5,570,240
1,281,959
9,965,254
21,869,544
15,009
4,346,873
44,893,598

(86,298)
(86,298)
51,281,926

(129,080)
(129,080)
44,764,518

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
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15. สินทรัพยอื่น
(หนวย: บาท)
2555
66,684,608
35,737,458
11,087,794
16,749,276
-

2556
69,859,939
40,810,173
17,988,702
16,936,186
514,470

เงินใหกูยืมแกพนักงาน
เงินสมทบเขากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคา
คาใชจายจายลวงหนา
เงินมัดจํา
สวนเกินจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนารอตัดบัญชี
สินทรัพยรอการขาย
(สุทธิจากคาเผื่อการดอยคาจํานวนประมาณ 28 ลานบาท)
รายไดดอกเบี้ยคางรับ
เงินประกันการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
รายไดคาธรรมเนียมและบริการคางรับ
อื่น ๆ
รวมสินทรัพยอื่น

15,000,000
3,793,219
5,000,000
13,200,299
8,748,120
191,851,108

15,000,000
1,553,519
5,000,000
4,809,401
7,124,997
163,747,053

16. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนเงินกูยืมในประเทศทั้งจํานวน โดยสามารถจําแนกได
ดังนี้
(หนวย: พันบาท)

เงินกูยืม

อัตราดอกเบี้ย
ตอป
(รอยละ)
3.85 - 4.33

2556
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกําหนดชําระ
เมื่อทวงถาม นอยกวา 1 ป 1 - 5 ป
500,000
400,000
-

รวมเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

-

500,000

400,000

รวม
900,000
900,000

(หนวย: พันบาท)

ตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินกูยืม

อัตราดอกเบี้ย
ตอป
(รอยละ)
3.15 - 3.40
3.85 - 4.33

รวมเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

2555
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกําหนดชําระ
เมื่อทวงถาม นอยกวา 1 ป 1 - 5 ป
900,000
400,000
900,000
900,000

400,000

900,000

รวม
1,300,000
900,000
2,200,000
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินกูยืมดังกลาวขางตนจํานวน 900 ลานบาท เปนเงินกูยืมจากสาขาของธนาคารตางประเทศ
แหงหนึ่ง โดยมีกําหนดชําระคืนเงินตน 2 - 3 ปนับจากวันที่ทําสัญญา คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตอป และมีกําหนดจาย
ดอกเบี้ยทุกเดือนภายใตสัญญาเงินกูยืมดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทฯตองจายคาธรรมเนียมหรือผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจาก
การยกเลิกสัญญาหรือจากการจายชําระคืนเงินกูยืมกอนครบกําหนดซึ่งคํานวณตามหลักเกณฑที่ระบุในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวน
ของเจาของตองไมเกิน 1.5:1 และอัตราการจายเงินปนผล เปนตน
17. เจาหนี้สํานักหักบัญชี
2556
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
ตราสารทุนและตราสารหนี้
สัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ
เจาหนี้สํานักหักบัญชี

324,740,034
620,188
2,748,564
328,108,786

(หนวย: บาท)
2555
551,398,156
217,715
551,615,871

18. เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
2556
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน
เจาหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย
รวมเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ดอกเบี้ยคางจาย
รวมเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
รวมเจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
รวมเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
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(หนวย: บาท)
2555

692,133,009
365,286,850
325,391,042
1,382,810,901
3,469,177
1,386,280,078

1,487,045,188
517,520,177
560,657,700
2,565,223,065
3,516,877
2,568,739,942

9,600
9,600
1,386,289,678

1,457,697
1,457,697
2,570,197,639
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19. เงินกูยืมอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมอื่นจํานวน 1,647.5 ลานบาท เปนเงินกูยืมที่เปนเงินเหรียญสหรัฐจากบริษัทที่เกี่ยวของ
กันแหงหนึ่ง ซึ่งจะครบกําหนดชําระคืนเงินตนในเดือนมกราคม 2557 และคิดดอกเบี้ยอางอิง LIBOR+1.05 ตอป โดยกําหนด
ชําระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส อย างไรก็ตาม เพื่อเป นการปองกันความเสี่ยงดานอั ตราแลกเปลี่ยน บริ ษัทฯไดเข าทําสัญญา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศแลวทั้งจํานวน
20. ประมาณการหนี้สิน - ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
49,826,271
45,330,655
4,236,840
3,939,591
1,986,755
1,826,120
(3,145,903)
(1,270,095)
49,826,271
52,903,963

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่รวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 แสดงไดดังนี้

ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

2556
4,236,840
1,986,755
6,223,595

(หนวย: บาท)
2555
3,939,591
1,826,120
5,765,711

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปไดดังนี้
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

รอยละ 4.1 ตอป
รอยละ 5 - 8 ตอป
รอยละ 5 - 35 ตอป ขึ้นอยูกับอายุพนักงาน
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21. หนี้สินอื่น
2556
141,913,105
6,176,170
22,179,758
30,478,043
22,687,161
223,434,237

คาใชจายพนักงานคางจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

(หนวย: บาท)
2555
111,937,267
4,937,767
20,811,400
45,508,630
24,902,914
208,097,978

22. หุนทุนซื้อคืน
22.1 การเปลี่ยนแปลงของหุนทุนซื้อคืน
จํานวนหุน
จํานวนเงิน (บาท)

31 ธันวาคม 2554
3,287,200
96,993,325

ออกจําหนายใหม
3,287,200
96,993,325

31 ธันวาคม 2555
-

22.2 การเปลี่ยนแปลงสวนเกินทุนของหุนทุนซื้อคืน
31 ธันวาคม 2554
สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน

-

เพิ่มขึ้น
1,487,250

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2555
1,487,250

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติการจําหนายหุนที่ซื้อคืน โดยมีจํานวนหุนที่จะจําหนายคืน
3,287,200 หุน คิดเปนรอยละ 4.59 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ซึ่งมีระยะเวลาในการจําหนายหุนที่ซื้อคืนตั้งแตวันที่ 1
เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 และราคาที่จะจําหนายหุนที่ซื้อคืนจะตองไมนอยกวาราคาปดของหุนเฉลี่ย 5 วัน
ทําการซื้อขายกอนหนานั้น หักดวยจํานวนรอยละ 15 ของราคาปดเฉลี่ยดังกลาว โดยในระหวางปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2555 บริษัทฯไดทยอยจําหนายหุนทุนซื้อคืนออกทั้งจํานวนตามหลักเกณฑที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมี
กําไรจากการจําหนายหุนทุนซื้อคืนจํานวน 1.5 ลานบาท ซึ่งไดรับรูไวเปนสวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืนในสวนของเจาของ และได
โอนกลับสํารองหุนทุนซื้อคืนออกทั้งจํานวน
23. ทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทฯมีมติอนุมัติในเรื่องตอไปนี้
ก.

อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทฯ จากเดิมมูลคาหุนละ 10 บาท จํานวน 71,682,300 หุน เปนมูลคา
หุนละ 1 บาท จํานวน 716,823,000 หุน

ข.

อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,433,646,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 716,823,000
บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 2,150,469,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,433,646,000 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทั้งนี้ ใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหมนี้ใหแกผูถือหุนเดิมทั้งหมดตามอัตราสวนการถือหุนเดิม
(Rights Offering) ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 2 หุนสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท ซึ่งบริษัทฯ
ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 และไดรับชําระคาหุนเต็มจํานวนแลว
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24. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯจัดสรรกําไรสุทธิประจําปจํานวน 20 ลานบาท เปนทุนสํารองตามกฎหมาย
25. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
และการดํารงเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
26. รายไดคานายหนา

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
รวมรายไดคานายหนา

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
991,506,405
664,412,041
65,076,722
60,791,654
725,203,695
1,056,583,127

27. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

การจัดจําหนายหลักทรัพย
ที่ปรึกษาทางการเงิน
การยืมและใหยืมหลักทรัพย
การสนับสนุนธุรกิจ
อื่น ๆ
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
46,843,736
17,301,164
9,892,575
7,430,000
26,815,334
19,453,130
29,606,157
50,367,418
8,163,358
5,455,134
118,612,936
102,715,070

28. คาตอบแทนกรรมการ
คา ตอบแทนกรรมการนี้เ ปน ผลประโยชนที่จา ยใหแ กก รรมการของกิจ การตามมาตรา 90 ของพระราชบัญ ญัติบ ริษัท
มหาชนจํา กัด โดยไมร วมเงิน เดือ น โบนัส และผลประโยชนที่เ กี่ย วขอ งที่จา ยใหแ กก รรมการซึ่ง ดํา รงตํา แหนง เปน
ผูบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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29. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหในอัตรารอยละ 5 - 10 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้
บริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวย
กองทุนดังกลาว
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนเงิน 21.1 ลานบาท (2555: 17.9 ลานบาท)
นอกจากการจายเงินสมทบเขาเงินกองทุนตามปกติแลว บริษัทฯยังไดตั้งสํารองเพื่อจายสมทบเพิ่มเติมสําหรับพนักงานที่ทํางาน
กับบริษัทฯครบ 5 ป และ 10 ป อีกจํานวนหนึ่ง เงินสํารองเพื่อจายสมทบเพิ่มเติมนี้มิไดจัดตั้งเปนเงินกองทุน และจะสมทบใหกับ
พนักงานที่เขาทํางานกับบริษัทฯกอนวันที่ 15 กรกฎาคม 2529 เทานั้น หนี้สินดังกลาวไดรวมเปนสวนหนึ่งของรายการหนี้สินอื่นแลว
30. กําไรตอหุน
กํา ไรตอ หุน ขั้น พื้น ฐานคํา นวณโดยการหารกํา ไรสํา หรับ ป (ไมร วมกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น ) ดว ยจํา นวนหุน สามัญ ถัว
เฉลี่ย ถว งน้ํา หนัก ที่อ อกจํา หนา ยอยูใ นระหวา งปโ ดยสุท ธิจ ากหุน สามัญ ซื้อ คืน ที่ถือ โดยบริษัท ฯ และไดป รับ จํา นวนหุน
สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกตามสัด สวนที่เปลี่ยนแปลงไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ต รา
ไวของหุนจากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 23 ซึ่งไดปรับปรุงจํา นวนหุน
สามัญโดยถือเสมือนวาการแตกหุนไดเกิด ขึ้นตั้งแตวันเริ่มตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน

กําไรสําหรับป (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุน (บาท/หุน)
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
394,043,721
187,990,452
1,478,815,668
686,720,010
0.27
0.27

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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31. เงินปนผล
ในระหวางป บริษัทฯไดประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
อนุมัติโดย
เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงาน
ประจําปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2556

เงินปนผลจายจากผลการดําเนินงาน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
2555

จํานวนเงินปนผล
ที่ประกาศจาย
(ลานบาท)
115

เงินปนผลที่
ประกาศจายตอหุน
(บาท)
1.60
(จากจํานวนหุนสามัญ
71,682,300 หุน
มูลคาตราไวหุนละ
10 บาท)
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0.50
(จากจํานวนหุนสามัญ
68,395,100 หุน
มูลคาตราไวหุนละ
10 บาท)

32. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางป บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังตอไปนี้
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
Nomura Singapore Limited
Nomura Securities Co.,Ltd.
Nomura International (Hong Kong) Limited
Nomura International Plc.
Nomura Investments (Singapore) Private Limited
Nomura Mauritius Limited
Instinet Pacific Limited
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

ความสัมพันธ
มีผูถือหุนใหญรวมกัน
มีผูถือหุนใหญรวมกัน
มีผูถือหุนใหญรวมกัน
มีผูถือหุนใหญรวมกัน
มีผูถือหุนใหญรวมกัน
มีผูถือหุนใหญรวมกัน
มีผูถือหุนใหญรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
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รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามสัญญาที่ตกลงรวมกันระหวางบริษัทฯและ
บริษัทเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการที่มีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
รายการที่เกิดขึ้นในระหวางป

(หนวย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา
(สําหรับป 2556)

รายไดคานายหนา
- Nomura Singapore Limited

4,596,731

23,984,666

- Nomura International Plc.

4,350,047

881,345

33,002,313

-

คาธรรมเนียมรับจากการใหบริการสนับสนุนธุรกิจ
- Nomura Singapore Limited
14,410,701

10,860,296

ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากําไรรอยละ 10

คาธรรมเนียมรับจากการใหบริการงานวิจัย
- Nomura Securities Co., Ltd.
4,550,000

6,500,000

ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรากําไรรอยละ 10

คาธรรมเนียมรับจากการแนะนําลูกคา
- Nomura Singapore Limited

659,483

1,453,002

คํานวณจากรายการที่เกิดขึ้นจริงของลูกคาที่
บริษัทฯแนะนํา และอัตรารอยละที่กําหนดใน
สัญญา ซึ่งเทียบเคียงไดกับธุรกิจที่มีลักษณะ
เดียวกัน

-

13,436,782

- Instinet Pacific Limited

คาธรรมเนียมรับจากการจัดจําหนายหลักทรัพย
- Nomura International Plc.

120

อัตราคานายหนาที่คิดกับลูกคาทั่วไป และ
Exclusive Partner ตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยฯและสํานักงาน ก.ล.ต.
อัตราคานายหนาที่คิดกับลูกคาทั่วไป และ
Exclusive Partner ตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยฯและสํานักงาน ก.ล.ต.
อัตราคานายหนาที่คิดกับลูกคาทั่วไป และ
Exclusive Partner ตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยฯและสํานักงาน ก.ล.ต.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการกําหนดราคา
(สําหรับป 2556)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
รายการที่เกิดขึ้นในระหวางป (ตอ)
คาธรรมเนียมรับจากการยืมและใหยืมหลักทรัพย
- Nomura International Plc.
3,368,752
- Instinet Pacific Limited
127,451
คาธรรมเนียมรับจากการใหบริการอื่นๆ
- Nomura Securities Co., Ltd.
คาบริการเชื่อมตอเครือขายระบบ
คอมพิวเตอร
- บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น
ไฮเวย จํากัด
คานายหนาจายจากการซื้อขาย
หลักทรัพยตางประเทศ
- Nomura Singapore Limited

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมแกพนักงาน
- กรรมการ

อัตราคาธรรมเนียมที่คิดกับลูกคาทั่วไป
อัตราคาธรรมเนียมที่คิดกับลูกคาทั่วไป

15,195,456

39,507,122

1,130,870

1,385,885

อัตราเดียวกับลูกคาทั่วไปที่ไมมีความเกี่ยวโยงกัน

1,358,525

761,031

คํานวณจากมูลคาซื้อขายหลักทรัพยและ อัตรา
คานายหนาที่เทียบเคียงกับลูกคาทั่วไปที่ไมมี
ความเกี่ยวโยงกัน

-

104,907

19,571,193

-

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.29 - 1.35 ตอป

35,096

47,346

อัตราเดียวกันกับพนักงานอื่นของบริษัทฯ

-

160,000

คาธรรมเนียมจายจากการแนะนําลูกคา
- Nomura Securities Co., Ltd.
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
- Nomura Mauritius Limited

2,618,905
-

คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย
- กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

อัตราที่กําหนดจากขอบเขตและปริมาณของ
งานที่ไดรับมอบหมาย
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ยอดคงคางของรายการระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงภายใตรายการดังตอไปนี้
2556
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
- Nomura Singapore Limited
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
สินทรัพยอื่น - รายไดคาธรรมเนียมคางรับ
- Nomura Singapore Limited
- Nomura Securities Co., Ltd.
สินทรัพยอื่น - เงินใหกูยืมแกพนักงาน
- กรรมการ
สินทรัพยอื่น - อื่นๆ
- Nomura Investments (Singapore) Private Limited
- Nomura International (Hong Kong) Limited
- Nomura Singapore Limited
- Nomura Securities Co., Ltd.
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
- Nomura Singapore Limited
- Nomura International Plc.
- Instinet Pacific Limited
เงินกูยืมอื่น
- Nomura Mauritius Limited
หนี้สินอื่น
- Nomura International (Hong Kong) Limited
- Nomura Mauritius Limited
- บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชัน่ ไฮเวย จํากัด

122

(หนวย: บาท)
2555

327,324
121,500
13,033,191

9,320,866
234,600,000
-

4,787,075
1,540,205

1,172,390
3,511,010

1,327,003

1,603,766

668,304
222,903
16,121
424,875

1,386,993
234,267
37,020
4,000

35,421,274

106,284,420
201,972,433
-

1,647,470,000

-

46,459
5,088,170
88,644

46,459
-

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้
(หนวย: บาท)

เงินกูยืม
Nomura Mauritius Limited

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่
ณ วันที่
ระหวางป
1 มกราคม 2556
31 ธันวาคม 2556
1,647,470,000
1,647,470,000

คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ
คาตอบแทนหรือผลประโยชนทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารสําคัญของบริษัทฯ มีดังนี้

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
107,165,349
85,537,178
1,845,903
1,979,926
109,145,275
87,383,081

33. สวนงานดําเนินงาน
ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัด สินใจสูงสุด ดานการดําเนินงาน
(คณะกรรมการบริหารบริษัท) ไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงาน
และประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทฯมี
สวนงานที่รายงานทั้งสิ้น 4 สวนงาน ดังนี้
-

สวนงานธุรกิจหลักทรัพย เปนสวนงานที่เปนนายหนาในการซื้อขายหลักทรัพย นายหนาในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา และการยืมและใหยืมหลักทรัพย

-

สวนงานวาณิชธนกิจ เปนสวนงานใหบริการการจัด จําหนายหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน และธุรกรรมที่
ปรึกษาทางการเงิน

-

สวนงานดานตราสารหนี้ เปนสวนงานใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายตราสารหนี้

-

สวนงานอื่น เปนสวนงานสนับสนุนและบริหารจัดการ

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไร
หรือขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
สวนงานธุรกิจ
หลักทรัพย
2556 2555
1,082 744

รายไดทั้งสิ้น
กําไรจากการดําเนินงานตาม
491
สวนงาน
รายไดและคาใชจายที่ไมได
ปนสวน
กําไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุน/ตราสารอนุพันธ/
อัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
รายไดอื่น
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับป

275

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สวนงานดาน
สวนงานวาณิชธนกิจ
ตราสารหนี้
สวนงานอื่น
2556 2555 2556 2555 2556 2555
70
63
16
23
21
31

40

2

-

8

7

รวม
2556
1,191

2555
828

532

322

(3)
80
328
5
(148)
(301)
(99)
394

2
65
216
4
(74)
(285)
(62)
188

(หนวย: ลานบาท)
สวนงานธุรกิจ
หลักทรัพย
2556 2555
อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยสวนกลาง
รวมสินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สวนงานดาน
สวนงานวาณิชธนกิจ
ตราสารหนี้
สวนงานอื่น
2556 2555 2556 2555 2556 2555

รวม
2556 2555
97 114
9,825 9,136
9,922 9,250

32
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ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร
บริษัทฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียวคือประเทศไทย ดังนั้น รายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงินจึงถือเปนการ
รายงานตามเขตภูมิศาสตรแลว
ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ
ในป 2556 และ 2555 บริษัทฯไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดของกิจการ
34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังตอไปนี้
34.1 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาสํานักงานและยานพาหนะซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตโดยจะถึงกําหนดชําระ
ตามระยะเวลานับตั้งแตวันสิ้นงวดดังนี้

ภายในหนึ่งป
ตั้งแต 1 - 2 ป
ตั้งแต 2 ป ขึ้นไป

2556
45.7
26.1
10.6

(หนวย: ลานบาท)
2555
45.2
40.8
28.1

34.2 บริษัทฯมีภาระผูกพันคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งตองจายใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนคงที่ที่กําหนดไว อัตรารอยละของมูลคาการซื้อขายและ/หรือ
อัตรารอยละของมูลคาการชําระและรับชําระราคาหลักทรัพยสุทธิเปนรายเดือน
34.3 บริษัทฯมีภาระผูกพันคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนากับบริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) และบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนเงินคงที่ที่กําหนดไว และ/หรือเปนอัตราตอสัญญา
สําหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
34.4 บริ ษัท ฯมีภ าระผูก พั นที่ จะต องจา ยคา ธรรมเนี ยมการประกอบธุ ร กิจการเป น นายหน าซื้ อขายหลั กทรัพ ย ให กับสํา นั กงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยคํานวณจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยใน
อัตรารอยละ 0.0007 - 0.0018 และสําหรับคาธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจคาหลักทรัพย การจัด จําหนายหลักทรัพย
และคาธรรมเนียมอื่นที่บริษัทฯไดรับอนุญาต กําหนดใหจายในอัตรารอยละ 1 ตอปของรายไดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ขางตน ทั้งนี้ คาธรรมเนียมโดยรวมจะตองไมต่ํากวา 500,000 บาทตอป
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34.5 โครงการพนักงานรวมลงทุน
บริษัทฯไดมีโครงการพนักงานรวมลงทุน (Employee Joint Investment Program: EJIP) ซึ่งเปนหนึ่งในสวัสดิการ
พนักงานของบริษัทฯที่สนับสนุนใหพนักงานที่สมัครใจเขารวมเปนสมาชิกเก็บออมโดยการซื้อหุนของบริษัทฯ ซึ่งสมาชิกตอง
จายเงินสมทบเปนจํานวนหรือสัดสวนที่เทากันทุกเดือนแตตองไมต่ํากวา 500 บาท และไมเกินรอยละ 10 ของเงินเดือนและ
คาเฉลี่ยผลประโยชนอื่น (Incentive) และบริษัทฯจะจายเงินสมทบใหกับสมาชิกในโครงการ เปนจํานวนรอยละ 10 ของ
จํานวนเงินที่พนักงานจายสมทบ
ในระหวางป บริษัทฯจายสมทบเงินใหกับสมาชิกในโครงการตามสัด สวนและไดแสดงไวเปนสวนหนึ่งของคาใชจายเกี่ยวกับ
พนักงาน
35. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทาง การเงินหรือตราสารทุน
ของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอก งบการเงินที่เปนตรา
สารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
บริษัทฯมีเครื่องมือทางการเงินทีส่ ําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้/
เจาหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้/เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา สินทรัพยตราสารอนุพันธ เงินลงทุน เงินใหกูยืมแก
พนักงาน เงินกูยืมจากสถาบันการเงินและเงินกูยืมอื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบาย
ในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
35.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความ
เสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของ
ลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของ
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา เงินใหกูยืมแกพนักงานที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
35.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญ
จําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้
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(หนวย: ลานบาท)
2556
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรา
ดอกเบี้ยปรับ และมีระยะเวลาคงเหลือกอน
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด ใหมหรือวันครบกําหนดสัญญา
นอยกวา 1 ป 1 - 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุน
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา
เงินกูยืมอื่น

ไมมี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่
รอยละตอป รอยละตอป

621
-

-

-

11
65

632
65

1.90
-

-

5,785
70

326
347
-

-

1,561
119
707
-

7,672
119
1,054
70

5.42
2.25

3.51
3.51
-

-

500
-

400
-

328

900
328

-

4.06
-

1,648

325
-

-

1,061
-

1,386
1,648

1.29

3.50
-
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(หนวย: ลานบาท)
2555
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
มีอัตรา
ดอกเบี้ยปรับ และมีระยะเวลาคงเหลือกอน
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด ใหมหรือวันครบกําหนดสัญญา
นอยกวา 1 ป 1 - 5 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา
เงินลงทุน
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
และสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา

ไมมี
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่
รอยละตอป รอยละตอป

417
-

-

-

23
491

440
491

2.27
-

-

5,265
67

561
9
-

-

2,127
7
-

7,953
16
67

5.42
2.50

4.00
2.80
-

900
-

400
-

900
-

552

2,200
552

3.15
-

3.84
-

-

561

-

2,009

2,570

-

3.00

36
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35.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองคือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากที่บริษัทฯไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพย
เปนเงินสดและหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาที่บริษัทฯจะตองนําไปชําระภาระผูกพัน
ไดเมื่อครบกําหนด
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
2556
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
เมื่อทวงถาม นอยกวา 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป ไมมีกําหนด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
สินทรัพยตราสารอนุพันธ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
เงินกูยืมอื่น

รวม

632
-

65

-

-

-

632
65

751
701
-

1,159
119
347
1

7

62

5,785
6
-

7,695
119
1,054
70

-

500
328

400
-

-

-

900
328

691
-

695
1,648

-

-

-

1,386
1,648
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(หนวย: ลานบาท)
2555
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
เมื่อทวงถาม นอยกวา 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป ไมมีกําหนด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา

รวม

440
-

491

-

-

-

440
491

1,180
1
-

1,525
9
1

8

58

5,265
6
-

7,970
16
67

900
-

400
552

900
-

-

-

2,200
552

1,078

1,492

-

-

-

2,570

35.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศจํานวน 1,647.5 ลานบาท แตไดมีการทําสัญญาซื้อ
เงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนแลว (2555: บริษัทฯ ไมมีสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่
เปนเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญ)
35.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนหรือหุนทุน เนื่องจากบริษัทฯมีเงินลงทุนในหลักทรัพยจด
ทะเบียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจจะทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
35.6 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือจายชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝายมีความ
รอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ บริษัทฯไดมกี ารประมาณการมูลคายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้
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ก)

สินทรัพยทางการเงิน
ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินสวนใหญถือ
ตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ซึ่งจะมีราคาใกลเคียงกับ
ราคาตามบัญชี เนื่องจากมูลคาตราสารทางการเงินสวนใหญจะขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด มูลคายุติธรรมของลูกหนี้
สํานักหักบัญชีและสินทรัพยตราสารอนุพันธถือตามราคาตามบัญชี เนื่องจากมีกําหนดชําระระยะสั้น สวนตราสารทาง
การเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองจะใชราคาตลาดเปนราคายุติธรรม
เชน เงินลงทุน เปนตน สวนมูลคายุติธรรมของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและเงินใหกูยืมแก
พนักงานถือตามราคาตามบัญชีหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ข)

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เจาหนี้สํานักหักบัญชี เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาและเงินกูยืมอื่นถือ
ตามราคาตามบัญชี เนื่องจากมีกําหนดชําระระยะสั้นหรือคิดดอกเบี้ยในอัตราใกลเคียงกับตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯไมแตกตางไปจากมูลคายุติธรรมอยาง
มีสาระสําคัญ
36. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557
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ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ www.cns.co.th
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ติดต่อบริษัทฯ
ส�ำนักงานใหญ่:

ส�ำนักงานสาขาพระปิ่นเกล้า :

ส�ำนักงานสาขาบางนา :

ส�ำนักงานสาขาวิภาวดีรังสิต :

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย
ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ +66(0) 2638 5000
+66(0) 2287 6000
โทรสาร +66(0) 2287 6001

589/111 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1
ออฟฟิศ ชั้น 19 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66(0) 2725 8600
โทรสาร +66(0) 2745 6220
+66(0) 2745 6221

7/129 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า
ชั้น 9 ห้อง 902 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณ
อมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ +66(0) 2638 5950
+66(0) 2287 6950
โทรสาร +66(0) 2884 9064
+66(0) 2884 9067
123 อาคารซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 23
ห้องเลขที่ B-2304 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวง
จอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66(0) 2638 5920
+66(0) 2287 6920
โทรสาร +66(0) 2617 7800

ศูนย์บริการนักลงทุน
ส�ำนักงานสาขาพหลโยธิน :

ส�ำนักงานสาขาเอสพละนาด : ส�ำนักงานสาขารังสิต :
99 อาคารเอสพละนาด ชั้น 2 ห้องเลข
ที่ 202-1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2354 0760
+66(0) 2641 3250
โทรสาร +66(0) 2641 3249

132/15-17 หมู่ 9 ถนนล�ำลูกกา
ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ +66(0) 2287 6281
+66(0) 2638 5281
โทรสาร +66(0) 2531 2915

ส�ำนักงานสาขาลาดกระบัง :

ส�ำนักงานสาขาอ้อมน้อย :

ส�ำนักงานสาขานนทบุรี :

ส�ำนักงานสาขาสระบุรี:

ส�ำนักงานสาขาอยุธยา :

ส�ำนักงานสาขาสิงห์บุรี :

ส�ำนักงานสาขาชลบุรี :

ส�ำนักงานสาขาระยอง :

ส�ำนักงานสาขานครราชสีมา :

ส�ำนักงานสาขาขอนแก่น :

ส�ำนักงานสาขาอุบลราชธานี : ส�ำนักงานสาขาอุดรธานี :
756/4 ถนนชยางกูร ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
34000
โทรศัพท์ +66(0) 4531 5326
+66(0) 4531 5327
โทรสาร +66(0) 4531 5328

499/3-5 หมู่ที่ 7 ซอยบ้านโนนพิบูลย์
ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ +66(0) 4221 2004
+66(0) 4221 2005
โทรสาร +66(0) 4221 2006

ส�ำนักงานสาขานครสวรรค์ :

ส�ำนักงานสาขาล�ำปาง :

ส�ำนักงานสาขาเชียงใหม่ :

ส�ำนักงานสาขาเชียงราย :

ส�ำนักงานสาขา เพชรบุรี:

ส�ำนักงานสาขาภูเก็ต :

ส�ำนักงานสาขาหาดใหญ่ :

ส�ำนักงานตัวแทน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
(สปป. ลาว):

310 อาคาร SME Bank Tower ชั้น 1
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2638 5051
+66(0) 2287 6051
โทรสาร +66(0) 2357 1255

219/1277-78 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม
ต�ำบลอ้อมน้อย อ�ำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ +66(0) 2287 6280
+66(0) 2638 5280
โทรสาร +66(0) 2420 1953
155/59-60 หมู่ที่ 7 ถนนนายแท่น
ต�ำบลบางมัญ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์ +66(0) 3651 2996
+66(0) 3651 2997
โทรสาร +66(0) 3651 2986
497/1-3หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ
ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ +66(0) 4346 5416
+66(0) 4346 5430
โทรสาร +66(0) 4346 5209
292-294 ถนนไฮเวย์ล�ำปาง-งาว
ต�ำบลพระบาท อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง 52000
โทรศัพท์ +66(0) 5482 1977
+66(0) 5482 1978
โทรสาร +66(0) 5482 1979

32/175-176 ถนนพูนผล
ต�ำบลตลาดเหนือ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ +66(0) 7621 4422
+66(0) 7621 4423
โทรสาร +66(0) 7621 4424

5/74-75 หมู่ที่ 5 ถนนพิบูลย์สงคราม
ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ +66(0) 2525 3070
+66(0) 2525 3071
โทรสาร +66(0) 2525 3072
51/15-16 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท
ต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ +66(0) 3814 4157
+66(0) 3814 4158
โทรสาร +66(0) 3814 4159

7/1-4 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์เชียงใหม่ล�ำปาง ต�ำบลช้างเผือก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50300
โทรศัพท์ +66(0) 5321 0834
+66(0) 5321 0835
โทรสาร +66(0) 5321 0841
434 ถนนศุภสารรังสรรค์
ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ +66(0) 7422 1542
+66(0) 7422 1543
โทรสาร +66(0) 7422 1544

เลขที่ 88/24 ถนนสุดบรรทัด ต�ำบลปากเพรียว
อ�ำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์: +66(0) 3622 3448-9
โทรสาร: +66(0) 3622 3450

51/32 หมู่ที่ 3 ถนนสาย 36
ต�ำบลทับมา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ +66(0) 3861 4283
+66(0) 3861 4284
โทรสาร +66(0) 3861 4285

450/29-32 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ +66(0) 5377 4823
+66(0) 5377 4873
โทรสาร +66(0) 5377 4821

อาคาร ANZ บ้านหัสสดี เมืองจันทะบุรี
นครหลวงเวียงจันทน์
โทรศัพท์: +66(0) 2638 5000
+66(0) 2287 6000
โทรสาร: +66(0) 2287 6001

497 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ +66(0) 2287 6282
+66(0) 2638 5282
โทรสาร +66(0) 2172 9959

58/9-10 หมู่ที่ 1 ถนนโรจนะ
ต�ำบลธนู อ�ำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ +66(0) 3533 5414
+66(0) 3533 5415
โทรสาร +66(0) 3533 5416
751/10-11 ถนนมิตรภาพ
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ +66(0) 4435 3634
+66(0) 4435 3635
โทรสาร +66(0) 4435 3011

919/28, 919/111 หมู่ที่ 10
ถนนพหลโยธิน ต�ำบลนครสวรรค์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ +66(0) 5622 0094
+66(0) 5622 0095
โทรสาร +66(0) 5622 0096

เลขที่ 45,47 ถนนชีสระอินทร์
ต�ำบลคลองกระแซง อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์: +66(0) 32400582-3
โทรสาร: +66(0) 32400580

NOMURA DIRECT : 0-2638-5500
www.nomuradirect.com
www.facebook.com/nomuradirect
www.twitter.com/nomuradirect

