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สรุปข้อมูลทางการเงิน
ผลการดําเนินงาน
1,115
865

1,004

สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของเจาของ

37

188

318
256

217

711

5,580
ม.ค. 2555 - ธ.ค. 2555

ก.ย. 2553 - ส.ค. 2554

ก.ย. 2554 - ธ.ค. 2554

ม.ค. 2555 - ธ.ค. 2555

ลานบาท

ก.ย. 2554 - ธ.ค. 2554

ลานบาท

ก.ย. 2553 - ส.ค. 2554

3,670

2,128
3,626

5,133
1,714
3,419

5,754

9,250

สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ

รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไรสุทธิ

อัตราผลตอบแทนจากสวนของเจาของและสินทรัพย

ก.ย. 2553 - ส.ค. 2554

ก.ย. 2554 - ธ.ค. 2554

2.61

5.30
3.19
2.06

3.84
ม.ค. 2555 - ธ.ค. 2555

ม.ค. 2555 - ธ.ค. 2555

รอยละ (%)

ก.ย. 2554 - ธ.ค. 2554

เทา

ก.ย. 2553 - ส.ค. 2554

0.50

0.59

6.05

1.52

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ

ผลตอบแทนจากสวนของเจาของ
ผลตอบแทนจากสินทรัพยเจาของ

ก.ย. 2554 - ธ.ค. 2554

ม.ค. 2555 - ธ.ค. 2555
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ก.ย. 2553 - ส.ค. 2554

ก.ย. 2554 - ธ.ค. 2554

ม.ค. 2555 - ธ.ค. 2555

รอยละ (%)

ก.ย. 2553 - ส.ค. 2554

บาท

0.55

60.97%

195.06%

256.78%

เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ

2.74

3.18

กําไรสําหรับงวดตอหุน
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คณะกรรมการ

นำยสุเ ทพ พีตกำนนท์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นำยชินอิจิ มิซูโน
กรรมการอ�านวยการ

นำยนำโออิ ซูกำย่ำ
กรรมการบริหาร

นำยนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร

นำงกฤษณำ แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร

นำยโคคิ มิอุระ
กรรมการ

นำงวัธนี พรรณเชษฐ์
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

ดร. ประสิทธิ์ กำญจนศักดิช์ ยั
กรรมการอิสระ

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นำยประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น
สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรอบปีบัญชี 2555 (จากวันที่
1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555) ซึง่ ถือเป็นปีแรกของการเริม่ ต้น รอบปีบญั ชีใหม่
ทีม่ รี ะยะเวลาเต็ม 12 เดือน ส�าหรับบริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) มีความ
คึกคัก ต่อเนื่องตลอดทั้งปี อันเป็นผลมาจากปัจจัยในประเทศที่มีทิศทางที่ดีขึ้นทั้งทางด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงการฟืน้ ตัวอย่างรวดเร็วจากอุทกภัยปลายปี 2554 ส่งผลให้ดชั นี
ตลาดหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 366.61 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 36 จากระดับ
1,025.32 จุด เมื่อสิ้นปีก่อนหน้านี้ ไปปิดที่ 1,391.93 จุด ในวันสุดท้ายของปี ในขณะที่มูลค่า
การซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก 28,854 ล้านบาท เป็น 31,084 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 8
ในรอบปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ทางด้านธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ
การเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (selling agent) และการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ทางด้านธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ บริษทั ฯ ด�าเนินโครงการอย่างต่อเนือ่ งส�าหรับการสร้างบุคคลากรรุน่ ใหม่ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่
เป็นทีป่ รึกษาทางการเงินและการลงทุนภายใต้ชอื่ โครงการ Young Talent Financial Advisor (YTFA) โดยทัง้ ปีทผี่ า่ นมา สามารถ
สร้างที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนรุ่นใหม่ ได้ทั้งสิ้น 86 คน จากโครงการ YTFA จ�านวน 3 รุ่น ในส่วนของโครงการขยาย
สาขาเพื่อขยายฐานนักลงทุนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่ 5 สาขา ในจังหวัดอุดรธานี ล�าปาง
ปทุมธานี (รังสิต) กรุงเทพฯ (ลาดกระบัง) และสมุทรสาคร (อ้อมน้อย) ท�าให้ ณ สิ้นปีบริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 23 สาขา
ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือ การขยายธุรกิจ การให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan) เพื่อรองรับ
การขยายตัวของตลาดทุน เพิ่มรายได้และกระจายแหล่งรายได้ของบริษัทฯ และช่วยในการขยายฐานนักลงทุน โดยในปีที่ผ่านมา
ยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้นจาก 3,106 ล้านบาท เมื่อต้นปี เป็น 5,265 ล้านบาท ณ สิ้นปี โดยบริษัทฯ
ใช้แหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจดังกล่าวจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน และส่วนทุนของบริษัทฯ
ส�าหรับธุรกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ภายใต้ชื่อ Nomura iFund
ซึ่งจะอ�านวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการลงทุนซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1,200 กองทุนจาก 22 บลจ.
ได้อย่างง่ายดายด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ ผ่านที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริการ
Nomura iFund มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยจ�านวนบัญชี เพิ่มขึ้นจาก 6,337 บัญชี เมื่อต้นปี เป็น 11,953 บัญชี ณ สิ้นปี
คิดเป็นร้อยละ 89 โดยมียอดเงินลงทุนของลูกค้าเพิม่ ขึน้ จาก 1,404 ล้านบาท เป็น 2,570 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83
ในส่วนของธุรกิจการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น มีพัฒนาการและการเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
โดยบริษัทฯ สามารถเปิดระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผ่านทางระบบ Internet ภายใต้ชื่อ Nomura iGlobal
ในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง ใน 3 ประเทศ คือตลาดหลักทรัพย์ NYSE, NASDAQ, AMEX, Hong Kong, Singapore
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และนักลงทุน ในขณะที่ ณ สิ้นปี บริษัทฯ สามารถเปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 25 ตลาด ใน 20 ประเทศ และมียอดลูกค้าเปิดบัญชี ทั้งสิ้น 366 บัญชี เพิ่มขึ้นจาก
169 บัญชี เมื่อต้นปี หรือคิดเป็นร้อยละ 117
ในด้านธุรกิจวาณิชธนกิจในปีที่ผ่านมา มีการเติบโตที่ดีขึ้น เป็นผลมาจากการขยายตัวของธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางด้าน
การควบรวมกิจการ (merger & acquisition) เนื่องจากมีบริษัทต่างประเทศ มีความสนใจในการขยายธุรกิจเข้ามาในภูมิภาคนี้
รวมทั้งประเทศไทยมากขึ้น ในส่วนของธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและรับประกันการจัดจ�าหน่าย บริษัทฯ ได้รับงาน
เป็นแกนน�าร่วมในการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ (joint-lead underwriter) 1 ราย และเป็นผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์
(co-underwriter) อีก 10 ราย รวมทั้งสิ้น 11 ราย จากจ�านวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนทิ้งสิ้น 18 ราย นอกจากนั้น บริษัทฯ
ยังเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 2 ราย และเป็นผู้ร่วมจัดจ�าหน่าย
(co-underwriter) หุ้นกู้ 1 ราย โดยที่ ณ สิ้นปี บริษัทฯ ยังมี mandate เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ
อีก 9 ราย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน)
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ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลา 1 มกราคม 2554 ถึง
31 ธันวาคม 2554 โดยรอบปีบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 187.99 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไร
ต่อหุ้น 2.74 บาท
ส�ำหรับในรอบปีบญั ชี 2556 บริษทั ฯ จะยังด�ำเนินนโยบายในการขยายฐานนักลงทุน สร้างบุคคลากรรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามสามารถ
กระจายแหล่งรายได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพิ่มคุณภาพของการให้บริการ บทวิเคราะห์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และด�ำเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การยึดมั่น
ในการเป็นผูน้ ำ� ทีด่ ี รวมถึงการมีวนิ ยั ทางการเงิน ซึง่ จะเป็นปัจจัยอันส�ำคัญ ทีจ่ ะน�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จในการสร้างมูลค่าให้แก่ผถู้ อื หุน้
(shareholder value) ในระยะยาว
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า และองค์กรต่างๆ
ที่ ได้ ให้การสนับสนุน และไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา พร้อมกันนี้ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ ได้มี
ส่วนร่วม และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และด�ำรงไว้ซึ่งการเป็น
your best partner for success ต่อไป

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลบริษัทฯ
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท :
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ :
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) (หรือ “บริษทั ฯ”) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธรุ กิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ
นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์ ธุรกิจเป็นตัวแทนซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ที่ตั้งบริษัทฯ

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

ส�ำนักงานสาขาบางนา :

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

ส�ำนักงานสาขาพระปิ่นเกล้า :

7/129 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิน่ เกล้า ชัน้ 9 ห้อง 902
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ +66(0) 2638 5950 +66(0) 2287 6950
โทรสาร +66(0) 2884 9064 +66(0) 2884 9067

ส�ำนักงานสาขาวิภาวดีรังสิต :

123 อาคารซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 23 ห้องเลขที่ B-2304
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66(0) 2638 5920 +66(0) 2287 6920
โทรสาร +66(0) 2617 7800

ส�ำนักงานสาขาเอสพละนาด :

99 อาคารเอสพละนาด ชั้น 2 ห้องเลขที่ 202-1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2354 0760 +66(0) 2641 3250
โทรสาร +66(0) 2641 3249
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ศูนย์บริการนักลงทุน (Investor Services Network)

ส�ำนักงานสาขาพหลโยธิน :

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

ส�ำนักงานสาขาหาดใหญ่ :

434 ถนนศุภสารรังสรรค์ ต�ำบลหาดใหญ่
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ +66(0) 7422 1542 +66(0) 7422 1543
โทรสาร +66(0) 7422 1544

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

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

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

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

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ส�ำนักงานสาขาลาดกระบัง :

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

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

โฮมเพจบริษัทฯ :

http://www.cns.co.th และ http://www.nomuradirect.com
โทรศัพท์ +66(0) 2638 5500

ชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด :

หุ้นสามัญ

จ�ำนวนหุ้นทั้งหมด :

71,682,300 หุ้น

ทุนจดทะเบียน :

716,823,000 บาท

ทุนเรียกช�ำระแล้ว :

716,823,000 บาท

หุ้นทุนซื้อคืน :

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหุ้นทุนซื้อคืน
จ�ำนวน -0- หุ้น
(31 ธันวาคม 2554 : 3,287,200 หุัน)

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

Call Center :
E-Mail :
Website :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ10110
โทรศัพท์ : +66(0) 2229 2800
โทรสาร : +66(0) 2654 5427
+66(0) 2229 2888
TSDCallCenter@set.or.th
http://www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพฯ 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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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 ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกโนมูระ จ�ำกัด
และวันที่ 23 กันยายน 2528 บริษัทฯได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2531 บริษัทฯ ได้น�ำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้คืน
ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลัง โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว โดยเมื่อวันที่
28 มิถนุ ายน 2534 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ เป็น บริษทั หลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด และเมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด ภายใต้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.
0107537000653
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)”
เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)”
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
การเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ถือเป็นวันครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น
ปีบัญชี 2553
ที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาการให้บริการด้านการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม
บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมผ่านบัญชี Omnibus Account โดยผ่าน
ปีบัญชี 2554
โปรแกรม CNS iFund เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวม
ต่างๆ จากบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนชัน้ น�ำ (บลจ.) โดยลูกค้าและนักลงทุนสามารถท�ำรายการซือ้ ขาย
หน่วยลงทุนของ บลจ. ต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบพอร์ต
การลงทุน (Portfolio) ได้อย่างสะดวกโดยผ่านบัญชีเพียงบัญชีเดียว
โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME Bank) ในเบือ้ งต้น บริษทั ฯ ได้ทำ� การเปิดสาขาภายในพืน้ ทีอ่ าคารส�ำนักงานใหญ่ของ SME Bank
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ และภายในพืน้ ทีส่ าขาของ SME Bank ในต่างจังหวัด จ�ำนวนรวม 8 สาขา ได้แก่
จังหวัดนนทบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น ระยอง พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ตและเชียงราย
การเปิดสาขาดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงรุกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งที่จะขยายฐานลูกค้าและ
นักลงทุนออกไปทั่วประเทศ
บริษทั ฯ เริม่ เปิดให้บริการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศลาว แก่ลกู ค้าและ
นักลงทุนที่มีความสนใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศลาว ทั้งนี้
การให้บริการดังกล่าวถือเป็นการเพิม่ ทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลกู ค้าและนักลงทุนได้อกี ทางหนึง่
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บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ สายงานวิจยั และบริการการลงทุน หรือ IRIS (Investment Research and  Investor
Services Division) เพือ่ ท�ำหน้าที่ในการน�ำบทวิเคราะห์ของสายงานวิจยั หลักทรัพย์ (ResearchDivision)
มาจัดรูปแบบและการน�ำเสนอใหม่เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมและตรงกับความต้องการของนักลงทุนรายบุคคล
มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงมีหน้าที่ในการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนแก่นักลงทุน
ทั่วประเทศ
บริษทั ฯ ได้เปลีย่ นแปลงชือ่ (Re-Brand) โปรแกรม CNS iFund เป็น NOMURA iFund เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้
ลูกค้าและนักลงทุนได้รจู้ กั และจดจ�ำชือ่ โปรแกรมของบริษทั ฯ ได้ดยี งิ่ ขึน้ พร้อมทัง้ ได้พฒั นาและเปลีย่ นแปลง
ชือ่ เว็บไซต์จาก www.cnsrealtime.com เป็น www.nomuradirect.com เพือ่ ให้มคี วามทันสมัย ดึงดูดใจ
และสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้น
บริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกในการส่งค�ำสั่งซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต โดยได้พัฒนาโปรแกรม CNS Realtime
on iOS ซึ่งสามารถใช้งานผ่าน iPhone, iPad และ iPod Touch โปรแกรม i2Trade Droid
ซึ่งใช้งานผ่านระบบปฎิบัติการ Android และโปรแกรม i2Trade Extra ซึ่งเป็นโปรแกรมทางเลือกใหม่
ที่นักลงทุนสามารถท�ำรายการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ ได้ในโปรแกรมเดียว
บริษัทฯ ได้ท�ำการเปิดสาขาภายในพื้นที่สาขาของ SME Bank ในต่างจังหวัดเพิ่มเติมอีก 5 สาขา ได้แก่
เชียงใหม่ หาดใหญ่ สิงห์บุรี ชลบุรีและอุบลราชธานี
บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบปฎิบัติการ iOS ซึ่งสามารถใช้งาน
ผ่าน iPhone, iPad และ iPod Touch โดยเปลี่ยนจากโปรแกรม CNSRealtime on iOS เป็น
NomuraDirect on iOS เพือ่ ให้ลกู ค้าจดจ�ำชือ่ โปรแกรมซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้งา่ ยยิง่ ขึน้
เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2554 อนุมตั ิให้บริษทั ฯ เปลีย่ นรอบปีบญั ชี
จาก “เริ่มต้นในวันที่ 1 กันยายน และสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี” เป็น “เริ่มต้นในวันที่
1 มกราคม และสิน้ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี” บริษทั ฯ จึงได้ดำ� เนินการขออนุญาตจากกรมสรรพากร
และจดทะเบียนเปลีย่ นรอบปีบญั ชีกบั สารวัตรบัญชี และแก้ ไขข้อบังคับของบริษทั ฯ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับรอบปี
บัญชีกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปิดบัญชีส�ำหรับรอบระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่
1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพือ่ ให้รอบปีบญั ชีตอ่ ไปของบริษทั ฯ เริม่ ต้นในวันที่ 1 มกราคม
และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ตามที่ได้รับอนุมัติ
บริษทั ฯ ได้ขยายทีมทีป่ รึกษาทางการเงินและการลงทุน (ฝ่ายบริการหลักทรัพย์รายบุคคล) และเพิม่ จ�ำนวน
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนโดยเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยจัดท�ำโครงการ Young Talent Financial
Advisor ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวและการด�ำเนินธุรกิจในเชิงรุกของบริษัทฯ ในอนาคต
บริษทั ฯ ได้พฒั นาและเปิดให้บริการใหม่ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของนักลงทุนทุกกลุ่ม ผ่านหลากหลายช่องทางการลงทุนทั้ง PC iOS และ Android อาทิ
• เพิ่มบริการ SBL Real Time ผ่านโปรแกรม Nomura Direct on iOS ซึ่งลูกค้าสามารถส่งค�ำสั่ง
ยืมหลักทรัพย์ ขายชอร์ต ซื้อคืนและคืนหลักทรัพย์ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน iPhone iPad และ
iPod Touch
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• โปรแกรม G2Express VIPTrade ซึ่งเป็นโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน PC ที่มีความโดดเด่น
ในเรื่องของการจัดหน้าจอได้ด้วยตนเอง Technical chart World indices และข่าวเรียลไทม์
จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
• โปรแกรม i2Trade Plus ซึ่งสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน PC และสามารถซื้อขายทั้งหลักทรัพย์
และอนุพันธ์ผ่าน iOS และ Android
• โปรแกรม NOMURA iGlobal เพือ่ ให้บริการซือ้ ขายหลักทรัพย์ตา่ งประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาบริการต่างๆ ให้ครบวงจร ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และรองรับการขยายตัวของธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ อนุพันธ์ กองทุนรวมและ
หลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต
บริษัทฯ ได้ท�ำการเปิดสาขาภายในพื้นที่สาขาของ SME Bank ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพิ่มเติม
อีก 5 สาขา ได้แก่ อุดรธานี ล�ำปาง รังสิต ลาดกระบังและอ้อมน้อย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจในรอบปี 2555

1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษทั ฯ เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์แก่ลกู ค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
โดยมีนโยบายมุ่งขยายฐานลูกค้ารายบุคคลและสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าสามารถท�ำการซื้อขายหลักทรัพย์
ด้วยบัญชีเงินสด หรือ บัญชีเงินให้กยู้ มื เพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) อีกทัง้ ลูกค้ายังสามารถซือ้ ขาย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารอื่นๆ เช่น iPhone, iPad, iPod Touch และโทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
Android
บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Overseas Investment Sales Department) เพื่อให้
บริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต
จากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ให้นักลงทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนได้
2) ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือธุรกิจตราสารอนุพันธ์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้แก่
บริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย โดยมีสินค้าจ�ำนวน
9 ชนิดได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Mini Gold Futures, Single Stock
Futures, Interest Rate Futures, Silver Futures, Oil Futures และ USD Futures โดยบริษัทฯ มีกลุ่มเป้าหมายหลัก
ทั้งที่เป็นลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความพร้อม
ของระบบรองรับ จึงท�ำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมท�ำให้มูลค่าการซื้อขายตราสาร
อนุพันธ์ของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นในอนาคต
3) ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ให้ด�ำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่ก�ำหนด
4) ธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ และรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ อันได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน และอื่นๆ
แก่นักลงทุน
5) ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากการกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าท�ำการขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ที่มีอยู่
กับบริษัทฯ โดยประเภทหลักทรัพย์ส�ำหรับธุรกรรมนี้ คือ กลุ่มหลักทรัพย์ ใน SET 100 ซึ่งก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ
และอยู่ในรายชือ่ หลักทรัพย์ทบี่ ริษทั ฯ อนุญาตให้ลกู ค้าซือ้ ในบัญชีมาร์จนิ้ ระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable Securities)
6) ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีบริการที่ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเป็นการเพิ่มรายได้ในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ
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โครงสร้างรายได้

ปีบัญชี 2555
1 กันยายน 54 ถึง
ปีบัญชี 2554
(1
ม.ค
55
31
ธ.ค
55)
31
ธั
น
วาคม
54
(1
ก.ย
53 - 31 ส.ค 54)
ประเภทรายได้
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ค่านายหน้า
725.20
65.05 205.97
64.69 737.98
73.49
ค่าธรรมเนียมและบริการ
102.72
9.21
15.15
4.76
58.70
5.85
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์
2.12
0.19
(0.75)
(0.23)
42.55
4.24
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
64.75
5.81
29.23
9.18
47.32
4.71
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
216.15
19.39
52.73
16.56 109.96
10.95
รายได้อื่น
3.89
0.35
16.06
5.04
7.67
0.76
รวมรายได้
1,114.83 100.00 318.39 100.00 1,004.18 100.00
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
นโยบายและลักษณะการตลาดที่ส�ำคัญ
บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�ำของประเทศที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพครบวงจร และมีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย บริษัทฯ มีแผนงานพัฒนาคุณภาพของที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนเพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินใหม่ อาทิ
ตราสารหนี้ ตราสารอนุ พั น ธ์ และตราสารทางการเงิน อื่น นอกจากนี้บริษัท ฯ ได้พัฒ นาบทวิเ คราะห์หลักทรัพย์แ ละระบบ
สารสนเทศให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการแข่งขันที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ภาวะอุตสาหกรรม
ภาพรวมการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555)
ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2554 (1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554) โดยพิจารณาจากมูลค่า
การซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น 32.30 พันล้านบาท จาก 24.32 พันล้านบาท (รวมตลาด MAI) หรือคิดเป็นการปรับตัว
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 33 ส�ำหรับทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
36 จาก 1,025.32 จุด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) เป็น 1,391.93 จุด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการลงทุน คือ

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
เศรษฐกิจไทยปี 2555 มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.1 น�ำโดยอุปสงค์
ในประเทศเป็นส�ำคัญ การบริโภคและการลงทุนได้แรงหนุนจากหลายปัจจัยที่ส�ำคัญ ได้แก่ การขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำในเดือนเมษายน
2555 เป็น 223-300 บาทต่อวัน จากเดิม 160-221 บาทต่อวัน นโยบายคืนภาษีสรรพสามิตรถยนต์คันแรก และการลงทุนเพื่อ
ซ่อมแซมหรือทดแทนทรัพย์สินที่เสียหายจากมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ทั้งนี้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของประเทศไทยเติบโตร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
คาดว่า GDP ไตรมาสที่สี่ปี 2555 จะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 17.2 จากฐานที่ต�่ำมากในไตรมาสสี่ปี 2554 ที่ประเทศไทยประสบ
อุทกภัย ส่งผลให้ทั้งปี 2555 คงขยายตัวได้ร้อยละ 6.0 ดังกล่าว ในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.0 ในปี 2555 ต�่ำกว่าร้อยละ 3.8 ของปี 2554 ทั้งนี้ เป็นผลจากราคาสินค้าในหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงใน
ปี 2555 เป็นส�ำคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดยังเกินดุลจ�ำนวน 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือคาดว่าเกินดุลคิดเป็น
ร้อยละ 0.7 ของ GDP ลดลงจากปี 2554 ที่เกินดุลจ�ำนวน 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือร้อยละ 1.7 ของ GDP
เนื่องจากการส่งออกในปี 2555 เพิ่มขึ้นน้อยมาก ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เติบโตช้าลง ในขณะที่การน�ำเข้าเพิ่มขึ้นจากการน�ำเข้า
สินค้าทุนเป็นส�ำคัญ
ส�ำหรับปี 2556 คาดว่า GDP จะขยายตัวร้อยละ 4.5 ลดลงจากปี 2555 แต่ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ในช่วงปี
2544 - ปี 2554 โดยคาดว่าจะได้แรงหนุนจากอุปสงค์ ในประเทศเป็นส�ำคัญ กล่าวคือการบริโภคภาคเอกชนจะได้รับปัจจัยหนุน
จากการขึน้ ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ สูร่ ะดับ 300 บาทต่อวันทัว่ ประเทศ ตัง้ แต่ตน้ ปี 2556 เทียบกับระดับ 228 บาทต่อวันโดยเฉลีย่ ในปี 2555
มาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรกที่จะยังมีการทยอยคืนในปี 2556 และการปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ส่งผล
ผู้มีเงินได้จ่ายภาษีน้อยลง ด้านการลงทุนโดยรวมคาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 7  ในปี 2556 ซึ่งจะต�่ำกว่าของปี 2555
ที่คาดว่าขยายตัวร้อยละ 14.6 เนื่องจากในปี 2555 ได้มีการลงทุนเพื่อทดแทนทรัพย์สินที่เสียหายจากอุทกภัยเป็นจ�ำนวนมาก
นอกจากนี้คาดว่าในปี 2556 การลงทุนภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการน�้ำจะเร่งตัวขึ้น
อย่างมาก ในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคาดว่าจะยังอยู่ ในเกณฑ์ดี กล่าวคือ คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะเร่งตัวขึ้นเพียงร้อยละ 3.2
ในปี 2556 แม้ว่าจะมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำดังกล่าว คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาขาดดุลเล็กน้อยเป็นครั้งแรกนับจาก
ปี 2548 เพราะคาดว่าการน�ำเข้าจะขยายตัวมากกว่าการส่งออก ประกอบกับคงจะไม่มีรายรับในดุลบริการ จากค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี 2554 จากบริษัทประกันภัยต่างประเทศ ทั้งนี้คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลจ�ำนวน
1.8 พันล้านเหรียญ หรือร้อยละ 0.4 ของ GDP จึงไม่ใช่ประเด็นส�ำคัญ
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ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ได้ส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับการลงทุน
สาธารณูปโภคพื้นฐานและก�ำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศชดเชยการส่งออกที่ลดลง
จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีภาวะชะลอตัว ผนวกกับความสามารถในการควบคุมการลดต้นทุนการผลิต (Cost cut) ท�ำให้
อัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ดีขึ้น ส�ำหรับปี 2556 บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการของบริษัท
จดทะเบียนไทยโดยรวมจะเริม่ ฟืน้ ตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ทัง้ นีฐ้ านะทางการเงินของบริษทั จดทะเบียนไทยยังคงมีความแข็งแกร่ง
ซี่งพิจารณาได้จากสัดส่วนหนี้สินต่อทุนมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุน *

หน่วย : ล้านบาท
งวดปีบัญชี 2555
(1 ม.ค. 55 – 31 ธ.ค. 55)
นักลงทุนสถาบัน
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
นักลงทุนต่างประเทศ
นักลงทุนภายในประเทศ
รวม

มูลค่าซื้อ
จ�ำนวน ร้อยละ
602,946 7.62
1,032,113 13.04
1,956,725 24.72
4,322,783 54.62
7,914,567 100.00

มูลค่าขาย
จ�ำนวน ร้อยละ
627,862 7.93
1,024,928 12.95
1,879,828 23.75
4,381,949 55.37
7,914,567 100.00

มูลค่าซื้อและขาย
จ�ำนวน ร้อยละ
1,230,808 7.77
2,057,041 13.00
3,836,553 24.24
8,704,732 54.99
15,829,134 100.00

ซื้อ (ขาย) สุทธิ
จ�ำนวน
(24,916)
7,185
76,897
(59,166)
-

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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สภาพการแข่งขันในธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555) ธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีการแข่งขัน
ที่รุนแรงมากขึ้นโดยผู้ประกอบการที่เน้นกลุ่มลูกค้าประเภทนักลงทุนรายย่อยในประเทศ ต่างใช้กลยุทธ์ ในการเพิ่มคุณภาพ
การให้บริการด้านสารสนเทศและงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ การให้บริการผ่านระบบการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต อย่างไร
ก็ตาม ยังคงมีผปู้ ระกอบการบางรายที่ใช้กลยุทธ์เพือ่ แย่งชิงบุคลากรส�ำคัญในฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน ส�ำหรับในส่วนของ
ลูกค้าต่างประเทศ ผู้ประกอบการพยายามเพิ่มปริมาณการซื้อขายภายใต้สัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในลักษณะ
คู่ค้า (Exclusive Partner) ทั้งนี้กลยุทธ์หรือนโยบายธุรกิจเหล่านี้เป็นการปรับตัวในสถานการณ์เปิดเสรีค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2555
ทัง้ นีแ้ นวโน้มเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย แม้จะมีความเปราะบางจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกกลับมาถดถอยรอบใหม่ (Double-dip recession) แต่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมีแนวโน้ม
ทีเ่ ติบโตขึน้ เพราะฐานะทางการเงินของบริษทั จดทะเบียนทีแ่ ข็งแกร่ง ขณะทีบ่ ริษทั จดทะเบียนสามารถจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ได้ในอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 3.0 ท�ำให้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงมีแนวโน้มที่ดี บริษัทฯ คาดว่ามูลค่า
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปรับตัวดีขึ้นตามล�ำดับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ฟื้นตัว การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
ในอนาคต
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ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปีบัญชี 55
1 กันยายน 54 ถึง
ม.ค. 55 - ธ.ค. 55 31 ธันวาคม 54
ข้อมูลตลาด SET
มูลค่าการซื้อขาย
มูลค่ารวม (พันล้านบาท)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)
ดัชนีตลาด SET (จุด)
ดัชนีสูงสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีต�่ำสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีปิด ณ วันสิ้นสุดปีบัญชี
อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลีย่ ของตลาด (ร้อยละต่อปี) *
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 (ร้อยละต่อปี) *
อัตราส่วนราคาต่อก�ำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่า) *
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท) *
หลักทรัพย์จดทะเบียน
จ�ำนวนหลักทรัพย์ *
จ�ำนวนบริษัท *
จ�ำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่

7,615.64
31.08
1,397.19
1,036.21
1,391.93
2.98
18.25
11,831.45

เปลี่ยนแปลง
จ�ำนวน ร้อยละ

2,002.81 5,612.83 280.25**
23.84
7.24
30.37
1,072.21 324.98
855.45 180.76
1,025.32 366.61
3.72
(0.74)
12.07
6.18
8,407.70 3,423.75

30.31
21.13
35.76
(19.89)
51.20
40.72

948
477
8

755
471
2

193
6
6

25.56
1.27
300.00

298.93
1.22

40.55
0.48

415.89
266.91
415.68
1.58
22.80
133.02

300.61
225.05
264.23
2.97
16.36
77.31

115.28
41.86
151.45
(1.39)
6.44
55.71

38.35
18.60
57.32
(46.80)
39.36
72.06

100
81
10

93
73
3

7
8
7

7.53
10.96
233.33

258.38 637.19**
0.74 154.17

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
* ข้อมูล ม.ค. 55 - ธ.ค. 55 (1 ปี) เป็นข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2555 ส่วนข้อมูล ก.ย 54 - ธ.ค. 54 (4 เดือน) เป็นข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2554
** การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการซื้อขายรวมเป็นการเปรียบเทียบระหว่างข้อมูล ม.ค. 55 - ธ.ค. 55 (1ปี) และข้อมูล ก.ย 54 - ธ.ค. 54 (4 เดือน)
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บริษัทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด 5 อันดับ
ส�ำหรับส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ พบว่าส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทสมาชิกที่มีมูลค่า
การซือ้ ขายสูงสุด 5 อันดับแรกในส�ำหรับรอบปีบญั ชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555) เท่ากับร้อยละ 34.92 ของมูลค่า
การซือ้ ขายรวมทัง้ หมด ซึง่ มีสดั ส่วนใกล้เคียงกับรอบระยะเวลา 4 เดือน (1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554) ทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาด
รวมกันร้อยละ 33.87
ส่วนแบ่งตลาดและลักษณะลูกค้าของบริษัทฯ
ส�ำหรับส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2555) อยูท่ อี่ ตั ราร้อยละ 2.73 อยู่ในอันดับ 19 จากผูป้ ระกอบการรวม 32 ราย ปรับตัวลดลงเมือ่ เทียบกับรอบระยะเวลา 4 เดือน
(1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.82
หากแยกประเภทลูกค้าตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2555) พบว่าโครงสร้างกลุ่มลูกค้าหลักยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 80.77 รองลงมาเป็นกลุ่มลูกค้าสถาบัน
ในประเทศซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 11.16 และท้ายสุดเป็นกลุ่มลูกค้าต่างประเทศซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 8.07 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ
กับรอบระยะเวลา 4 เดือน (1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554) พบว่ากลุม่ ลูกค้าทัว่ ไปและกลุม่ ลูกค้าสถาบันในประเทศมีสดั ส่วน
เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศมีสัดส่วนลดลง

ปีบญั ชี 2555
1 กันยายน 54 ถึง
ปีบัญชี 2554
มูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ (1 ม.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55)
31 ธันวาคม 54 (1 ก.ย. 53 - 31 ส.ค. 54)
แยกตามประเภทลูกค้า
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
ลูกค้าทั่วไป
303,239
80.77 74,207
77.49 289,094
80.49
สถาบันในประเทศ
41,911
11.16
8,876
9.27 35,011
9.75
ลูกค้าต่างประเทศ
30,299
8.07 12,675
13.24 35,058
9.76
รวม *
375,449 100.00 95,758 100.00 359,163 100.00
หมายเหตุ : รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ ใหม่
* ไม่รวมมูลค่าบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ
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จากฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ แยกตามประเภทการซื้อขาย พบว่าการซื้อขายผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น
เมือ่ เทียบกับการซือ้ ขายแบบปกติ เนือ่ งจากมีอตั ราค่านายหน้าทีต่ ำ�่ กว่า (อัตราค่านายหน้าส�ำหรับการซือ้ ขายผ่านบัญชีอนิ เทอร์เน็ต
คิดได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของอัตราค่านายหน้าขัน้ ต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 0.25) ทัง้ นี้ในรอบปีบญั ชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2555) ลูกค้าประเภทบัญชีเงินสดยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 68.82 ส่วนที่เหลือร้อยละ 31.18 เป็นบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) โดยสัดส่วนลูกค้าประเภทบัญชีให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลา 4 เดือน (1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554) ที่มีสัดส่วนลูกค้าประเภทบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 28.89
มูลค่าการซื้อขายรวมของบริษัทฯ
แยกตามการซื้อขาย
แบบปกติ - ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
- บัญชีเงินสด
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
อินเทอร์เน็ต
- บัญชีเงินสด
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รวม

ปีบญ
ั ชี 2555
1 กันยายน 54 ถึง
ปีบญ
ั ชี 2554
(1 ม.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55) 31 ธันวาคม 54 (1 ก.ย. 53 - 31 ส.ค. 54)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
171,547
30,416

45.62
8.09

46,975
8,402

49.01 182,971
8.76 38,862

50.87
10.80

87,224
86,807
375,994

23.20
23.09
100.00

21,181
19,296
95,854

22.10 81,671
20.13 56,226
100.00 359,730

22.70
15.63
100.00

หมายเหตุ : รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ ใหม่

ส่วนแบ่งตลาดส�ำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ส�ำหรับส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในรอบปีบัญชี 2555 (1 มกราคม
- 31 ธันวาคม 2555) อยู่ที่อัตราร้อยละ 2.73 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลา 4 เดือน (1 กันยายน - 31 ธันวาคม
2554) ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 2.82 โดยเหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ลดลงคือ มูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศปรับตัวลดลง
ส่วนแบ่งตลาดส�ำหรับธุรกิจตลาดอนุพันธ์
ตลาดอนุพันธ์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดด�ำเนินการเมื่อปี 2549 โดยปัจจุบันมีสินค้าหลักคือ Future และ
Options บนสินค้าอ้างอิงต่างๆ ดังนี้ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Mini Gold Futures,
Single Stock Futures, Interest Rate Futures, Silver Futures และ Oil Futures ส�ำหรับส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจ
นายหน้าซือ้ ขายสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในตลาดอนุพนั ธ์นนั้ บริษทั ฯ มีสว่ นแบ่งตลาดในรอบปีบญั ชี 2555 (1 มกราคม -31 ธันวาคม
2555) ร้อยละ 1.50 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลา 4 เดือน (1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554) ซึ่งมี
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 1.56

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

19

รายงานประจ�ำปี 2555

ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวนน้อยราย
การประกอบธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์มปี จั จัยเสีย่ งประการหนึง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ต้องระมัดระวังคือ ความเสีย่ งในการพึง่ พา
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของฐานลูกค้าจ�ำนวนน้อยราย ดังนั้น ด้วยตระหนักในความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดระยะเวลาหลายปี
ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ จึงมีมาตรการในการลดความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของกลุม่ ลูกค้า เพือ่ ให้สามารถปรับตัวสอดรับกับสถานการณ์
การลงทุนของฐานลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญในการรักษาฐานลูกค้าบุคคลภายในประเทศซึ่งเป็น
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ส�ำคัญ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีนโยบายขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางมากขึ้นจากความพยายามเพิ่มสัดส่วน
ของนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ผ่านทางการสนับสนุนข้อมูล จัดอบรมสัมนา และการน�ำบริษัท
จดทะเบียนให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น
ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนอยู่ ในภาวะที่ไม่เอื้อต่อการลงทุน มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันลดลง จะส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ อีกทั้งยังส่งผลถึงรายได้จากฝ่ายวาณิชธนกิจ
โดยเฉพาะจากการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะกระทบต่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ทั้งระบบ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับปรุงโครงสร้างรายได้การให้บริการและการด�ำเนินธุรกิจ โดยไม่เน้นการพึ่งพา
รายได้จากสายงานใดสายงานหนึ่งเป็นหลัก อีกทั้งมีแนวทางในการให้บริการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะต่างๆ เช่น การให้บริการ
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ เป็นต้น เพื่อชดเชยรายได้ที่อาจกระทบจากความผันผวน
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร
เนือ่ งจากธุรกิจนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์จะมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลีย่ นแปลงของบุคลากร โดยเฉพาะทีป่ รึกษา
การเงินและการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านนี้เป็นอย่างดี จึงได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการก�ำหนดอัตราผล
ตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย อีกทั้งมีนโยบายสนับสนุน
การเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากรทัง้ ความรูเ้ กีย่ วกับการลงทุนและการให้บริการของทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง
ความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้
บริ ษั ท ฯ มี ค วามพยายามควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ า นนี้ ด ้ ว ยการก� ำหนดให้ ที่ ป รึ ก ษาการเงิ น และการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ
ท�ำการประเมินฐานะการเงินของลูกค้าก่อนอนุญาตให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การไม่อนุญาตให้ลูกค้ากู้เงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง การก�ำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยระบบเงินกู้ ได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ ในรายชื่อหลักทรัพย์
และการก�ำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Marginal Securities List) การให้
ความส�ำคัญต่อการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพือ่ ให้ ได้ลกู ค้าทีม่ คี ณุ ภาพ โดยก�ำหนดวงเงินซือ้ ขายทีเ่ หมาะสมกับฐานะการเงินของลูกค้า
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาลูกหนี้ด้อยคุณภาพ รวมทั้งให้ความส�ำคัญต่อการติดตามหนี้ โดยมีการทบทวนสถานะของลูกหนี้และควบคุม
การใช้วงเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติและกฎระเบียบ
ที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ และการปลูกฝังให้พนักงานเคารพกฎระเบียบข้อบังคับและเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกิจ
ของบริษัทฯ

20

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2555

ความเสี่ยงอันเกิดจากการท�ำธุรกรรมการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน

• ความเสี่ยงจากการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น คือ ผลขาดทุนจากการรับหลักทรัพย์
ที่เหลือจากการจัดจ�ำหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากการรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ในจ�ำนวนและราคา
ที่ ไม่เหมาะสมหรือเนื่องจากการเกิดความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลท�ำให้ผู้ลงทุนตัดสินใจไม่จองซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ
จะท�ำการพิจารณาข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ โดยจะวิเคราะห์และตรวจสอบถึงลักษณะธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม
รวมทั้งผลการด�ำเนินงานและแนวโน้มการด�ำเนินงานของบริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ ในอนาคต นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังพิจารณา
ถึงความสนใจของลูกค้าหรือนักลงทุนว่ามีความต้องการที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ เพื่อจะน�ำข้อมูล
ทั้งหมดมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณารับเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
• ความเสี่ยงจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ
และครบถ้วนต่อสาธารณชน ทัง้ ในกรณีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การยืน่ ค�ำขอให้รบั หลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ำกิจการ หรือในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในการเข้าท�ำรายการต่างๆ
ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด เช่น
การเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วข้องกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ การท�ำค�ำเสนอซือ้ เป็นต้น ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญ
อย่างมากในการเลือกสรรลูกค้าโดยจะท�ำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าเพื่อใช้ ในการประเมินลูกค้าก่อนพิจารณารับงาน
นอกจากนี้ยังได้ก�ำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (Due Diligence) อย่างรัดกุม รวมถึงการจัดให้มีพนักงานที่มี
ความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ต่างๆของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ ไทย รวมทั้งกฎเกณฑ์
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็นผู้ให้บริการและผูด้ แู ลรับผิดชอบการปฎิบตั งิ านในแต่ละขัน้ ตอน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถให้บริการ
แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีค่าธรรมเนียม
จากการทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศการเปิดเสรีคา่ ธรรมเนียม โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555
ที่ผ่านมาย่อมจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทหลักทรัพย์ทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง
ความเสี่ยงดังกล่าวและได้เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อมีการเปิดเสรีค่าธรรมเนียม ทั้งในเชิง
ความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ เช่น การกระจายโครงสร้างรายได้ ไปยังธุรกิจอืน่ ๆ ที่ไม่ใช่นายหน้า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ การปรับปรุงคุณภาพของบทวิจยั หลักทรัพย์ รวมถึงการพัฒนาความรูค้ วามสามารถและการให้บริการของทีป่ รึกษา
การเงินและการลงทุน
ความเสี่ยงในการจัดหาเงินทุน
บริษัทมีการให้กู้ยืมเพื่อการซื้อหลักทรัพย์ซึ่งมีลักษณะเป็นการให้กู้ยืมระยะสั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย
หลักทรัพย์แก่ลูกค้าท�ำให้มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นจ�ำนวนมาก และความต้องการเงินทุนจะผันแปร
ตามมูลค่าการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ โดยรวม โดยปัจจุบันมีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศเป็นหลัก และเริ่ม
มีการกู้ยืมจากกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องในต่างประทศในปี 2556 บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้และอยู่ระหว่างการพิจารณา
ทางเลือกอื่นๆ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้อยู่ในสัดส่วนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ซึ่งเป็นเงินให้กู้ยิมระยะสั้นในอัตราค่อนข้างต�่ำเพื่อสามารถ
แข่งขันได้ ในขณะที่เงินทุนบางส่วนจะเป็นการกู้ยืมเงินระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด
ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฎิบัติตามกฎหมาย ประกาศและกฎข้อบังคับในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังต้องปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมทั้งประกาศ
และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

การปฎิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และกฎข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในหลายกรณีอาจท�ำให้บริษัทฯ ต้องมีภาระ
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการปฎิบัติตามกฎหมายที่สูงขึ้น และในบางกรณีท�ำให้บริษัทฯ มีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นและการแข่งขัน
รุนแรงขึ้น เช่น ก�ำหนดการเปิดเสรีใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์โดยให้ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์รายใหม่ ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2555 หรือการเปลี่ยนแปลงการคิดค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
ขั้นต�่ำเป็นให้ต่อรองกันได้อย่างเสรีนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน จ�ำนวน 716,823,000 บาท เรียกช�ำระแล้ว
716,823,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 71,682,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจ�ำนวน 2,746,800 หุ้น
หรือร้อยละ 3.83 ของจ�ำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ลดลงร้อยละ 10.37 จากจ�ำนวนใบแสดงสิทธิ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554
ซึง่ มีใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ทเี่ กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทยทีม่ หี นุ้ ของบริษทั ฯ เป็นหลักทรัพย์อา้ งอิงจ�ำนวน 3,064,700 หุน้
หรือร้อยละ 4.28 ของจ�ำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าวจะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางการเงิน
เหมือนการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติ
เกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนึ่ง จ�ำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการน�ำไปออกใบแสดงสิทธินั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯไม่สามารถ
ควบคุ ม ได้ ผู ้ ล งทุ น สามารถตรวจสอบจ� ำ นวนหุ ้ น สามั ญ ที่ เ ปลี่ ย นเป็ น ใบแสดงสิ ท ธิ ไ ด้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ที่www.set.or.th/nvdr
รายชื่อและสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุด 10 รายแรกที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนหุ้น
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2555
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อผู้ถือหุ้น
Nomura Holdings, Inc.
Nomura Asia Holding N.V.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นายวชิระ ทยานาราพร
UOB Kay Hian Private Limited
นางขันทอง อุดมมหันติสุข
นายประสาธน์ มหากิจศิริ
นายชาลี โสภณพนิช
นางจันทนา อนรรฆธรรม

จ�ำนวนหุ้น
18,000,000
9,256,500
3,287,200
2,893,400
2,628,100
2,606,000
2,400,000
1,600,100
930,600
812,500

ร้อยละ
25.11
12.91
4.59
4.04
3.67
3.64
3.35
2.23
1.30
1.13

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุด 10 รายแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนหุ้น ณ วันที่
29 พฤษภาคม 2555
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นสัญชาติ ไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
ยอดรวม
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนราย
3,037
36
3,073

จ�ำนวนหุ้น
40,252,328
31,429,972
71,682,300

ร้อยละ
56.15
43.85
100.00
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กลุ ่ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ที่ โ ดยพฤติ ก ารณ์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การก� ำ หนดนโยบายการจั ด การหรื อ การด� ำ เนิ น งาน
ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ล�ำดับแรกของบริษัทฯ คือ Nomura Holdings Inc. และ Nomura Asia Holding N.V.
ซึ่ ง ถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ณ วั น ปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นผู ้ ถื อ หุ ้ น ครั้ ง หลั ง สุ ด ณ วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2555 เป็ น จ� ำ นวนรวมทั้ ง
สิน้ 27,256,500 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 38.02 ของทุนจดทะเบียน ได้สง่ ผูบ้ ริหาร 2 รายเข้าเป็นกรรมการบริหารของบริษทั ฯ
ข้อมูลของ Nomura Holdings, Inc.
จ�ำนวนหุ้นที่ออก
:
ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียน :
		
		
		
จ�ำนวนผู้ถือหุ้น
:

3,822,562,601 หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 หุ้นสามัญของ Nomura Holdings, Inc.เป็น
หลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า และ
สิงค์โปร์ ส�ำหรับตลาดหลักทรัพย์นวิ ยอร์คเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในรูป
ของ American Depositary Shares (ADSs)
477,424 ราย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ของ Nomura Holdings, Inc. มีดังนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น
1. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)
2. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)
3. SSBT OD05 Omnibus Account Treaty Clients
4. Northern Trust Company (AVFC) Sub-account American Client
5. The Chase Manhattan Bank, N.A. London S.L. Omnibus Account
6. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 1)
7. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 6)
8. Nomura Grooup Employee’s Stock Ownership Association
9. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 4)
10. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 3)

จ�ำนวนหุ้น
(พันหุ้น)
200,982
157,413
93,142
49,889
45,336
39,073
37,565
37,442
36,435
35,373

ร้อยละ
5.25
4.11
2.43
1.30
1.18
1.02
0.98
0.97
0.95
0.92

หมายเหตุ : ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 Nomura Holdings, Inc. มี Treasury Stock จ�ำนวน 124,300 พันหุ้น ซึ่งไม่นับรวมในรายชื่อของผู้ถือหุ้น 10
อันดับแรกข้างต้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Nomura Asia Holding N.V.
ชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

1. Nomura Holdings, Inc.
รวม
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1,400,000
1,400,000

ร้อยละ
100.00
100.00

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การถือหุ้นของผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ชื่อ
นายสุเทพ
นายชินอิจิ
นายนิมิต
นายนาโอกิ
นางกฤษณา
นางวัธนี
นายประเสริฐ
พันเอกเรืองทรัพย์
ดร. ประสิทธิ์
นายโคคิ
นางกฤตติกา
นายนิธิ
นางสาววรางคณา
นายถนอมศักดิ์
นายโยชิคาซึ

พีตกานนท์
มิซูโน
วงศ์จริยกุล
ซูกาย่า
แซ่หลิ่ว
พรรณเชษฐ์
วีรเสถียรพรกุล
โฆวินทะ
กาญจนศักดิ์ชัย
มิอุระ
ธารามาศ
วณิคพันธุ์
วสุวานิช
สหรัตน์ชัย
โยเนนากะ

จ�ำนวนหุ้น
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40,325*
0
0
0
0

การเปลี่ยนแปลงระหว่าง
31 ธันวาคม 2554 ถึง
31 ธันวาคม 2555
เพิ่ม (ลด)
13,277*
(3,055)*
-

หมายเหตุ : * การถือหุ้นของผู้บริหารทั้ง 2 ราย เป็นการลงทุนผ่านโครงการพนักงานร่วมลงทุน (Employee Joint Investment Program : EJIP)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิแต่ละปี ยกเว้น
บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการ หรือกิจกรรมที่ส�ำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้
การจ่ายเงินปันผลของปีบัญชี (ก.ย. - ส.ค.) 2550 2551
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
1.20
1.50
ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
102.39 123.13
อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ
84.01 87.33

2552 2553 2554 ก.ย 54 - ธ.ค 54
0.95
1.70
3.10
0.50
68.61 117.10 217.26
37.44
99.25 99.29 97.59
91.34

ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษทั ฯ ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ฯ ทีม่ จี ำ� นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ
เจ้าของ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน)

รำยบุคคล 1

- ฝ่ายที่ปรึกษาก
ษาการเงิ
ารเงินและการลงทุน 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
- ส�านักงานสาขาบางนา 1-1
- ส�านักงานสาขาพระปิ่นเกล้า 1-2

ฝ่ายไดเร็ค

รำยบุคคล 2

ศูนย์บริกำรนักลงทุน

- ส�านักงานสาขาเอสพละนาด
- ส�านักงานสาขาพหลโยธิน
- ส�านักงานสาขานนทบุรี
- ส�านักงานสาขานครสวรรค์
- ส�านักงานสาขานครราชสีมา
- ส�านักงานสาขาขอนแก่น
- ส�านักงานสาขาระยอง
- ส�านักงานสาขาอยุธยา
- ส�านักงานสาขาภูเก็ต
- ส�านักงานสาขาเชียงราย
- ส�านักงานสาขาเชียงใหม่
- ส�านักงานสาขาหาดใหญ่
- ส�านักงานสาขาสิงห์บุรี
- ส�านักงานสาขาชลบุรี
- ส�านักงานสาขาอุบลราชธานี
- ส�านักงานสาขาอุดรธานี
- ส�านักงานสาขาล�าปาง
- ส�านักงานสาขารังสิต
- ส�านักงานสาขาลาดกระบัง
- ส�านักงานสาขาอ้อมน้อย

สำยงำนตรำสำรหนี้

สำยงำนวำณิชธนกิจ

สำยงำนวิจัย

- ฝ่ายบริหารเงิน

สำยงำนวิจัยและบริกำรกำรลงทุน

- ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน

สำยงำนปฏิบัติกำร

สายงานธุรกิจหลักทรัพย์

- 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�านักงานสาขาวิภาวดีรังสิต 2-1

ฝ่ายบริหารการลงทุน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

- ฝ่ายปฏิบัติการ
- ฝ่ายธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

สำยงำนธุรกิจหลักทรัพย์สถำบัน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

- ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันในประเทศ
- ฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์สถาบันต่างประเทศ
- ฝ่ายบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายก�ากับและตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริหำร

ฝ่ายวางแผนธุรกิจในเอเชีย

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมกำร

ผู้ถือหุ้น

สำยงำนกำรเงิน
- ฝ่ายบัญชี

รายงานประจ�าปี 2555

โครงสร้างองค์กร
* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสินเชือ่ คณะกรรมการพิจารณารายชือ่ หลักทรัพย์และอัตรามาร์จนิ้ เริม่ ต้นทีบ่ ริษทั ฯ อนุญาตให้ลกู ค้าซือ้ ในบัญชีเครดิต
บาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยได้แยกอ�ำนาจและก�ำหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการแต่ละชุดและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยก�ำหนดระดับอ�ำนาจการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายในและกรรมการจากภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายสุเทพ
พีตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายชินอิจิ
มิซูโน
กรรมการอ�ำนวยการ
3. นายนิมิต
วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร
4. นายนาโอกิ
ซูกาย่า
กรรมการบริหาร
5. นางกฤษณา
แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร
6. นายโคคิ
มิอุระ
กรรมการ
7. นางวัธนี
พรรณเชษฐ์
กรรมการอิสระ
8. นายประเสริฐ
วีรเสถียรพรกุล
กรรมการอิสระ
9. พันเอกเรืองทรัพย์
โฆวินทะ
กรรมการอิสระ
10. ดร. ประสิทธิ์
กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการอิสระ
โดยมีนางสาววรางคณา วสุวานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเทพ พีตกานนท์ นายชินอิจิ มิซูโน นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า และนางกฤษณา แซ่หลิว่ กรรมการสองในห้าคนนีล้ งลายมือชือ่ ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษทั ฯ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ
		 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
		 อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
		 บริษัทฯ ได้
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจพิจารณาก�ำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
		 บริษัทฯ ในการท�ำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
		 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. กรรมการบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
		 4.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ท�ำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริง
			 เกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา ส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
		 4.2 ถือหุ้นในบริษัทฯ โดยระบุจ�ำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
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กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีจ�ำนวน 4 คน ซึ่งประกอบด้วย
1. นางวัธนี
พรรณเชษฐ์
2. นายประเสริฐ
วีรเสถียรพรกุล
3. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
4. ดร.ประสิทธิ์
กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 4 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่ก�ำหนดให้กรรมการอิสระ
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย
1. นายสุเทพ
พีตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายชินอิจิ
มิซูโน
กรรมการอ�ำนวยการ
3. นายนิมิต
วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร
4. นายนาโอกิ
ซูกาย่า
กรรมการบริหาร
5. นางกฤษณา
แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร
โดยมีนางสาววรางคณา วสุวานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. มีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้
		 1.1 พิจารณาก�ำหนดนโยบาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอ
			 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
		 1.2 ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
			 ตลอดจนนโยบาย แผนการด�ำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
			 บริษัทฯ
		 1.3 มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินเพือ่ การด�ำเนินงานต่างๆ ในส่วนทีเ่ กินวงเงินอนุมตั ขิ องผูบ้ ริหารทีม่ อี �ำนาจ
			 อนุมัติ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติของบริษัทฯ หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีที่คณะกรรมการ
			 บริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ ไว้แล้ว
		 1.4 มีอ�ำนาจอนุมัติ วงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ วงเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ วงเงินยืม
			 และให้ยืมหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องส�ำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร
			 ที่มีอ�ำนาจอนุมัติ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
		 1.5 มีอ�ำนาจอนุมัติการเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
			 วาณิชธนกิจ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบอ�ำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
		 1.6 ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและอ�ำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง
			 การก�ำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่
			 ระดับผู้อ�ำนวยการอาวุโสลงไป
		 1.7 ขาย จ�ำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ไม่ ได้ใช้งาน ล้าสมัย หรือด้อยคุณภาพ รวมถึงการตั้งส�ำรอง
			 เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ด้อยค่าทรัพย์สิน หรือตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และตาม
			 ความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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		 1.8 แต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายคน กระท�ำการอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร
			 ตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ ไขอ�ำนาจนั้นๆ ได้
			 แต่ทั้งนี้การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะ
			 เป็นการมอบอ�ำนาจ หรือ มอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการ
			 บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ
			 ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ
			 ยกเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก�ำหนดขอบเขตที่ชัดเจน
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย
1. นางวัธนี
พรรณเชษฐ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
กรรมการตรวจสอบ
3. นายประเสริฐ
วีรเสถียรพรกุล
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี
2) นางวัธนี พรรณเชษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงิน ของบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ ในการ
สอบทานงบการเงินในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ปี
พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
พ.ศ. 2549 ถึงเมษายน 2552 กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

บริษัท
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
		 ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
		 ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ
3. ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และติดตามการบริหาร
		 ความเสี่ยง
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
		 ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
		 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
		 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องได้รับ
		 การลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
			 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
			 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
			 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
			 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
			 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
			 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
			 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฎิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
			 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
			 จากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ด�ำเนินการตรวจสอบ/มอบหมายให้มีการตรวจสอบในเรื่องที่ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในกรณีที่
		 ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
		 ได้กระท�ำความผิดตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ
		 รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วัน นับแต่วันที่
		 ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
			 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
			 3. การฝ่าฝืนกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฏหมาย
				 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
		 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
		 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
		 หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลา กรรมการตรวจสอบ
		 รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังกล่าวข้างต้น ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 (1 มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 ครั้ง
เพื่อรับฟังรายงานการปฎิบัติงานจากผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ เพื่อประเมิน
ระบบการควบคุมภายในและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ กับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ
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คณะกรรมการสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการสินเชื่อมีสมาชิกทั้งหมด 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 ในการพิจารณา
		 ก�ำหนดวงเงิน
2. พิจารณาก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจในการอนุมัติวงเงินซื้อหลักทรัพย์ ให้ลูกค้า ในกรณีที่เป็นหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
		 และแนวทางปฎิบัติที่บริษัทฯ ก�ำหนด
3. พิจารณาก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
		 การให้สินเชื่อ เช่น การก�ำหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักประกันหนึ่งๆ
4. พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์
		 (Credit Balance) ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาต
		 ให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
5. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณารายชือ่ หลักทรัพย์และอัตรามาร์จนิ้ เริม่ ต้นทีบ่ ริษทั ฯ อนุญาตให้ลกู ค้าซือ้ ในบัญชี
		 เครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
6. พิจารณาก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยจ่ายแก่เงินสดที่ลูกค้าน�ำมาวางเป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภบัญชี
		 และก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชี
เครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้า
ซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย
1. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารสินเชื่อ			
ประธานกรรมการและเลขานุการ
2. กรรมการบริหาร - สายงานฝ่ายปฏิบัติการ		
กรรมการ
3. ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยและบริการการลงทุน
กรรมการ
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อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้า
ซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
1. พิจารณาและก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ
		 ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) เพือ่ เสนอขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการสินเชือ่ ให้เหมาะสมแก่สภาพเศรษฐกิจ
		 ของประเทศไทยและการท�ำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. สอบทานหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
		 เป็นครั้งคราวอย่างสม�่ำเสมอตามระยะเวลาที่ก�ำหนดจากคณะกรรมการสินเชื่อ หรือเมื่อมีค�ำขอจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น
		 กรณีๆ ไป
3. พิจารณาก�ำหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ ให้เหมาะสมแก่สภาพคล่องและความ
		 เสี่ยงของหลักทรัพย์นั้นๆ
4. พิจารณาก�ำหนดมาตรการในการด�ำเนินการ กรณีที่มีการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย
1. นายนาโอกิ ซูกาย่า						
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. กรรมการบริหาร-สายงานฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
3. ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน				
กรรมการ
4. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ				
กรรมการ
5. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย					
กรรมการ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารอาจพิจารณาแต่งตัง้ บุคคลตามทีเ่ ห็นสมควรว่ามีความเหมาะสมให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ตามความเหมาะสม

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจารณาก�ำหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ ตลอดจนการบังคับใช้นโยบายการบริหารความเสีย่ งนัน้
2. พิจารณาก�ำหนดแนวทางหรือขั้นตอนในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และก�ำหนดให้มีการปฏิบัติตามแนวทาง
		 หรือขั้นตอน
3. ตรวจสอบถึงความมีประสิทธิภาพของวิธีการที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหาร
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จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในรอบระยะ
เวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
            
รวม
10 ม.ค 23 ก.พ 20 มี.ค 25 เม.ย 11 พ.ค 27 มิ.ย 23 ก.ค 23 ส.ค 21 ก.ย 26 ต.ค 9 พ.ย 29 พ.ย 21 ธ.ค (ครั้ง)
1/55 2/55 3/55 4/55 5/55 6/55 7/55   8/55 9/55 10/55 11/55 12/55 13/55

การประชุมครั้งที่ / ประจ�ำปี
รายชื่อ / ประชุมเมื่อวันที่
นายสุเทพ

พีตกานนท์

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a 13/13

นายชินอิจิ

มิซูโน

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a 13/13

นายนิมิต

วงศ์จริยกุล

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a 13/13

นายนาโอกิ

ซูกาย่า

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a 13/13

นางกฤษณา

แซ่หลิ่ว

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a 13/13

a

a

a

a

a

a

-

-

-

a

a

-

a 9/13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a

a

a

a

a

-

a

a

-

a

a

a

a 11/13

a

a

a

a

-

a

a

a

a

a

a

a

a 12/13

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a 13/13

นายโคคิ
นายพิศิษฏ์
นางวัธนี
นายประเสริฐ

มิอุระ

(1)

เทศะบ�ำรุง
พรรณเชษฐ์

(2)
(3)

วีรเสถียรพรกุล

(4)

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
ดร.ประสิทธิ์

-

0/5

กาญจนศักดิ์ชัย

a a a a a a a a a a a a a 13/13
จ�ำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 10/11 10/11 10/11 10/11 9/11 9/10 9/10 9/10 8/10 10/10 10/10   9/10 10/10
หมายเหตุ :
(1)
นายโคคิ มิอรุ ะ มีปญั หาด้านสุขภาพ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตัง้ แต่ครัง้ ที่ 7/2555 ถึงครัง้ ที่ 9/2555 ได้ และนายโคคิ มิอรุ ะ มีภารกิจอืน่ จึงไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมในครั้งที่ 12/2555 ได้
(2)
นายพิศิษฏ์ เทศะบ�ำรุง มีปัญหาด้านสุขภาพ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตั้งแต่ครั้งที่ 1/2555 ถึงครั้งที่ 5/2555 ได้ และนายพิศิษฏ์ เทศะบ�ำรุง ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีครัง้ ที่ 1/2555 ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2555 ได้แสดงความประสงค์ทจี่ ะไม่เข้ารับต�ำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ หลังจากหมดวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
(3)
นางวัธนี พรรณเชษฐ์ มีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 6/2555 และครั้งที่ 9/2555 ได้
(4)
นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล มีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 5/2555 ได้
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1/55
2/55
3/55
4/55
5/55
6/55 รวมทั้งสิ้น
การประชุมครั้งที่ / ประจ�ำปี
รายชื่อ / ประชุมเมื่อวันที่
10 ม.ค. 23 ก.พ. 25 เม.ย. 10 พ.ค. 17 ส.ค. 5 พ.ย. (ครั้ง)
นางวัธนี
พรรณเชษฐ์
6/6
a
a
a
a
a
a
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
6/6
a
a
a
a
a
a
นายประเสริฐ
วีรเสถียรพรกุล a
5/6
a
a
a
a
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเป็นอิสระ ไม่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์
กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท�ำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่กรรมการ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน
		 ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่ง
		 คะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุม
		 เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
การแต่งตั้งกรรมการแทน
1. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกบุคคล
		 ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
		 คราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่ง
		 กรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทนและมติของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในการเลือก กรรมการ
		 ข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
2. ในกรณีทกี่ รรมการพ้นจากต�ำแหน่งทัง้ คณะ คณะกรรมการบริษทั ฯ ทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งยังคงต้องอยูร่ กั ษาการในต�ำแหน่ง
		 เพื่อด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จ�ำเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาล
		 จะมีคำ� สัง่ เป็นอย่างอืน่ ในกรณีทศี่ าลมีคำ� สัง่ ให้กรรมการพ้นจากต�ำแหน่ง ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ทีพ่ น้ จากต�ำแหน่ง
		 ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดใหม่ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากต�ำแหน่ง
		 โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
3. กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ�ำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระท�ำการในนาม
		 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่างทั้งหมด
		 เท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จ�ำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจ�ำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม
		 บุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นกรรมการแทนนีอ้ ยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ตนแทนเท่านัน้
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กรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ได้ปฎิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเรือ่ งจ�ำนวนและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ซึง่ เข้มกว่า ข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(1) บริษทั ฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
(2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
			 ร่วมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ของกรรมการ
			 อิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มี
			 อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
			 ของผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ น ได้รบั
			 การแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
			 ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา
			 คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคล
			 ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
			 อ�ำนาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็น
			 หรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่
			 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะ
			 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
		 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
			 หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
			 ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน
			 ซึง่ เป็นผลให้บริษทั ฯ หรือคูส่ ญั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตน
			 สุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าว
			 ให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
			 แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
			 โดยอนุโลม แต่ ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
			 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
			 ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงาน สอบบัญชี
			 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
			 บริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปีกอ่ นได้รบั การแต่งตัง้
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
			 ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
			 รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
			 ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั
			 การแต่งตั้ง
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(ช)
			
(ซ)
			
			
			
			
(ฌ)

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั ส�ำคัญกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยส�ำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยส�ำคัญ กับกิจการของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ

กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจเลือกตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการ
บริษทั ฯ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสามคน ซึง่ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมือนกับข้อก�ำหนด
ขั้นต�่ำของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
(ก) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
(ข) เป็นกรรมการอิสระตามค�ำนิยามและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระทีท่ างส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น
		 ผู้ก�ำหนด และต้อง
1. ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ
			 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย หรือบริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็นบริษทั จดทะเบียน
(ค) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงาน
		 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ง) มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นีต้ อ้ งมีกรรมการ ตรวจสอบ
		 อย่างน้อยหนึ่งคน ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชือ่ ถือของงบ
		 การเงินได้
เจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
จ�ำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2555 จ� ำ นวนกรรมการที่ ม าจากผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ มี จ� ำ นวน 3 ราย คื อ นายชิ น อิ จิ มิ ซู โ น
นายนาโอกิ ซูกาย่า และนายโคคิ มิอุระ
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รายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหาร / ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุม มีรายนามดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
1. นายสุเทพ
พีตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายชินอิจิ
มิซูโน
กรรมการอ�ำนวยการ
3. นายนิมิต
วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร
4. นายนาโอกิ
ซูกาย่า
กรรมการบริหาร
5. นางกฤษณา
แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร
6. นายโคคิ
มิอุระ
กรรมการ
7. นางวัธนี
พรรณเชษฐ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายประเสริฐ
วีรเสถียรพรกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. พันเอกเรืองทรัพย์
โฆวินทะ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. ดร.ประสิทธิ์
กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการอิสระ
11. นางกฤตติกา
ธารามาศ
ผู้อ�ำนวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
12. นายนิธิ
วณิคพันธุ์
ผู้อ�ำนวยการบริหารสายงานวิจัย
13. นางสาววรางคณา
วสุวานิช
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน
14. นายถนอมศักดิ์
สหรัตน์ชัย
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยและบริการการลงทุน
15. นายโยชิคาซึ
โยเนนากะ
Head of Japan Desk และรักษาการผู้อ�ำนวยการอาวุโส
				
สายงานวาณิชธนกิจ
ผู้บริหารตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้บริหารภายใต้ค�ำจ�ำกัดความของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เลขานุการบริษัท
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางสาววรางคณา วสุวานิช ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานการเงินเป็นเลขานุการบริษัท
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับรอบปีบญั ชี 2555 แยกเป็น
รายบุคคลได้ดังนี้
หน่วย : บาท
บ�ำเหน็จ  
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม       รวมทั้งสิ้น
ล�ำดับ
รายนามกรรมการ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
1 นายสุเทพ		 พีตกานนท์
83,333
83,333
2 นายชินอิจิ		 มิซูโน
73,333
73,333
3 นายนิมิต		 วงศ์จริยกุล
73,333
73,333
4 นายนาโอกิ		 ซูกาย่า
73,333
73,333
5 นางกฤษณา		 แซ่หลิ่ว
73,333
73,333
6 นายโคคิ		 มิอุระ
73,333
135,000
208,333
7 นายพิศิษฏ์		 เทศะบ�ำรุง (1)
73,333
73,333
8 นางวัธนี		 พรรณเชษฐ์
73,334
286,000
165,000
524,334
9 นายประเสริ		 วีรเสถียรพรกุล
73,334
220,000
180,000
473,334
10 พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
73,334
220,000
195,000
488,334
11 ดร.ประสิทธิ์		 กาญจนศักดิ์ชัย
73,334
195,000
268,334
รวมทั้งสิ้น
816,667
726,000
870,000
2,412,667
หมายเหตุ (1) นายพิศษิ ฏ์ เทศะบ�ำรุง เป็นหนึง่ ในกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีครัง้ ที่ 1/2555 ทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2555
		 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ หลังจากหมดวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
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ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่ ไม่รวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการบริหารจ่ายตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการบริหารและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
บริหารจ่ายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในการท�ำงาน ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา
โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์อื่นๆ
รวม

ปีบัญชี 2555 (ม.ค.55-ธ.ค.55)
จ�ำนวนราย
ค่าตอบแทน (บาท)
11
74,824,685
11
3,949,608
11
78,774,293

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 5 รายและเจ้าหน้าที่บริหาร 6 ราย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริหาร 1 รายลาออกระหว่างปี
		 และเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ราย ได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี

ค่าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี -
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44 The degree of
Bachelor of
Commerce
Kansai University
ประเทศญี่ปุ่น

48 ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์
Pennsylvania State
University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายชินอิจิ มิซูโน
กรรมการอ�ำนวยการ

นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

50 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
University of Missouri
Kansas City
ประเทศสหรัฐอเมริกา

อายุ
(ปี)

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
-

-

-

-

-

-

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.

การอบรม

n

หลักสูตร DCP Refresher
Course, 2009, Thai
Institute of Directors
Association (IOD)

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

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 ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร

41

42

52 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
Southern Adventist
University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

49 Bachelor’s Degree
Faculty of Political
Science & Economics
Waseda University
ประเทศญี่ปุ่น

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร

นายโคคิ มิอุระ
กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

47 ปริญญาตรีเกษตรศาสตร์
Meiji University
ประเทศญี่ปุ่น

อายุ
(ปี)

นายนาโอกิ ซูกาย่า
กรรมการบริหาร

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่งปัจจุบัน

-

-

-

-

-

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%) *
ผู้บริหาร

ม.ย. 2546

ก.ค. 2550

เม.ย. 2551

เม.ย. 2553

พ.ย. 2553

ก.พ.2554 - ปัจจุบนั
2555

2552 - ปัจจุบัน
2539 - 2551

2544 - 2546

2552 - ปัจจุบัน
2546 - 2552

ช่วงเวลา

กรรมการ
Senior Managing Director
Director
Chairman

กรรมการบริหาร
ผู้อ�ำนวยการ

n
n
n
n

n
n

n

n
n

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
Nomura Holdings, Inc.
Nomura Asia Investment (Viet Nam) Pte Ltd
Members’ Council of Nomura-Haiphong
Industrial Zone Development Corp.
n Senior Managing Director n Nomura Securities Co., Ltd.
Head of Wealth
Management
and Retail, Asia ex-Japan
n Vice Chairman
n Nomura Singapore Limited
n Senior Managing Director n Nomura Securities Co., Ltd.
Business Development
n Managing Director
n Nomura Securities Co., Ltd.,
Fukuoka Branch Office
n Managing Director,
n Nomura Securities Co., Ltd., Head Quarters
Head of Wealth
Management
Department,
Deputy Head of
Sales Strategy
Department
n President, CEO
n Nomura Singapore Limited
n President, CEO
n Nomura Futures (Singapore) Pte. Ltd.
n Director
n Nomura Securities Singapore Pte. Ltd.
n Commissioner
n PT Nomura Indonesia
n
n
n
n

n
n

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

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ท�ำงาน

-

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

-

การอบรม
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

75 ปริญญาโทการบัญชี
University of Alabam
ประเทศสหรัฐอเมริกา

52 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
University of
Wisconsin Madison
ประเทศสหรัฐอเมริกา

60 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
University of Alabama
ประเทศสหรัฐอเมริกา

48 ปริญญาเอก สาขาการเงิน
(เกียรตินิยม)
Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางวัธนี พรรณเชษฐ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา

อายุ
(ปี)

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
-

-

-

-

-

-

-

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%) *
ผู้บริหาร
ต�ำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

n
n
n
n
n
n
n

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2547 - 2551
2547 - 2551
2547 - 2551

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
n กรรมการผู้จัดการ
n

n

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
n กรรมการผู้จัดการ
n

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

ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2543 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

2540 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

2549 - 2550

2548 - 2551

2542 - 2549

2549 - เม.ย 2552

2548 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

2550 - ปัจจุบัน

2541 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)

ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
Thai Const & Building Manufacturing
Public Company Limited
n C.M. Manufacturing Company Limited
n T.C.B. Home Center Company Limited
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

n

บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน)
n สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
n

n

n

n

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

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

การอบรม

รายงานประจ�ำปี 2555

43

44

45 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
Suffolk University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

45 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายนิธิ วณิคพันธุ์
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานวิจัย

นางสาววรางคณา วสุวานิช
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

51 ปริญญาตรีครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร

อายุ
(ปี)

นางกฤตติกา ธารามาศ
ผู้อ�ำนวยการบริหาร
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ราย
บุคคล 2

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่งปัจจุบัน

-

-

40,325 หุ้น **

-

-

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%) *
ผู้บริหาร

2545 - 2546
2542 - 2544

2546 - ปัจจุบัน

ก.ค. 2555 - ปัจจุบัน

2529 - 2552

พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานวิจัยหลักทรัพย์

ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานการเงิน
n Business Controller
n Senior Manager,
Accounting Department
n

n

ผู้อ�ำนวยการบริหารสายงาน
ธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
n ผู้บังคับบัญชาสายงาน
ธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
n

ต�ำแหน่ง

n
n

n

n

n

n

ชื่อหน่วยงาน

GE Capital Thailand Limited
GE Capital Thailand Limited

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

Company Reporting
Program (CRP),
2011, Thai Institute of
Directors Association
(IOD)
n หลักสูตร Update of
Accounting Standard,
2011, Federation of
Accounting Professions
n มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับ
รุ่นที่ 3
n หลักสูตร Update of
Accounting Standard,
2010, Federation of
Accounting Professions
n มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับ
รุ่นที่ 12
n ประเด็นการเปลีย
่ นแปลงของ
มาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TAS and
TFRS ฉบับที่เปลี่ยนแปลง
ในหลักการและฉบับใหม่
8 ฉบับ)
n

-

-

การอบรม
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

-

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
-

2549

ธ.ค 2549-พ.ค 2553

มิ.ย 2553 - ปัจจุบัน

2548 - 2549
2547 - 2548
2537 - 2547

2549 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง

Head of Japan Desk
และรองผู้บังคับบัญชา
สายงานวาณิชธนกิจ
n Executive Director of
Consulting Department I
n Vice President, Product
Planning Department
n

n

n

n

n
n
n

n

ชื่อหน่วยงาน

Nomura Securities Co., Ltd.

Nomura Healthcare Co., Ltd.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานวิจัยและบริการ
การลงทุน
n ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
n ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
n รองผู้จัดการ
n

หมายเหตุ
* จ�ำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
** การถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหารทั้ง 2 รายเป็นการลงทุนผ่านโครงการพนักงานร่วมลงทุน (Employee Joint Investment Program : EJIP)

38 ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
Keio University
ประเทศญี่ปุ่น

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้นใน ครอบครัวระหว่าง
บริษัท (%) *
ผู้บริหาร

นายโยชิคาซึ โยเนนากะ
Head of Japan Desk และ
รักษาการผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานวาณิชธนกิจ

คุณวุฒิการศึกษา
-

อายุ
(ปี)

นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย
47 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
Angelo State University
สายงานวิจัยและบริการการลงทุน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่งปัจจุบัน
n

-
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การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นถึงความส�ำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
เมื่ อ วั น ที่ 2 5 เมษายน 2548 คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดีข องบริ ษั ท ฯ ไว้ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการและระเบียบปฎิบัติเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ในหมวดต่างๆ
ดังนี้
n สิทธิของผู้ถือหุ้น
n การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
n บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
n การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
n ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในเดือนเมษายน 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ มีการสอบทานและ
ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และครอบคลุม
แนวปฏิบัติที่ออกใหม่ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัทฯ มีการสอบทานและปรับปรุงนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 และวันที่ 14 กันยายน 2554 บริษัทฯ
ได้เผยแพร่ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.cns.co.th)
ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”
ในแต่ละปี บริษทั ฯ มีการสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรรวมถึงกรรมการบริษทั ฯ มีความเข้าใจและปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติตาม นโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และในปี 2555 บริษัทฯ ได้
n จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ แก่พนักงาน
		 โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล
n จัดเผยแพร่ขอ
้ มูลและรณรงค์ให้พนักงานปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ
		 บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (WALL PAPER ON COMPUTER SCREEN)
ในปี 2555 บริษัทฯ มีกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือ
ถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ เช่น การแก้ ไขข้อบังคับ
และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน
บริษัทฯ ไม่มีการกระท�ำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่จ�ำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมาย
ก�ำหนดเท่านั้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังดูแลสิทธิในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการบริษัทฯในที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่จ�ำกัดสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาสาย จัดส่งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาที่สมควร ไม่แจกเอกสาร
ทีม่ ขี อ้ มูลส�ำคัญเพิม่ เติม ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างกะทันหัน ไม่เพิม่ วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
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ในปี 2555 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 กรรมการบริษัทฯ รวม 9 คน
จาก 11 คน (กรรมการ 1 ท่าน มีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศ และกรรมการ 1 ท่าน มีปัญหาด้านสุขภาพ ท�ำให้
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้) ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารในต�ำแหน่งส�ำคัญ เช่น ผูบ้ ริหารสูงสุดในสายงานการเงิน
ผู้บริหารสูงสุดในสายงานปฏิบัติการ กรรมการในคณะกรรมการสินเชื่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามอย่าง
พร้อมเพรียง
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2555 ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ เป็นผูจ้ ดั ส่งหนังสือ
เชิญประชุม รายงานประจ�ำปี และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันในหนังสือ
เชิญประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น
n ระเบียบวาระการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯต่อวาระการประชุมนั้นๆ
n เอกสารประกอบการพิ จ ารณาแต่ ล ะวาระการประชุ ม ซึ่ ง รวมประวั ติ ข องกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การเสนอแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น
		 กรรมการบริษัทฯ
n รายงานประจ�ำปีและงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ
n กฎเกณฑ์ วิธีการและเอกสารที่ต้องใช้ ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
n ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
n ชื่อและประวัติกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พิจารณาเลือกผู้รับมอบ
		 ฉันทะให้เข้าประชุมแทน
n แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ โดยรวมแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดความเห็นในการลงคะแนนในแต่ละ
		 วาระได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม
n แผนที่สถานที่จัดการประชุม
อีกทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และข้อมูลต่างๆ ข้างต้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 30 วันก่อนวันประชุม
(ยกเว้นรายงานประจ�ำปีที่เผยแพร่ ในเว็บไซต์ประมาณ 20 วันก่อนวันประชุม)
ในที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจ�ำปี 2555 ประธานได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนในแต่ละ
วาระให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนเริม่ วาระการประชุม เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถาม และให้ผทู้ รี่ บั ผิดชอบตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วน
โดยมีระยะเวลาการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการประชุม ชี้แจง ตอบข้อซักถามและสรุปมติที่ประชุม บริษัทฯ
ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ประชุม และส่งรายงานการประชุมซึ่งจดบันทึกการประชุม
การออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามในแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุม
ครั้งต่อไป
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษทั ฯ ตระหนักว่าผูถ้ อื หุน้ ทุกรายควรได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการดูแลให้การใช้เงินของ
ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างหมาะสม การจัดการประชุมในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมเปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และก�ำหนดแนวทางการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้เป็นตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พิจารณามอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน และได้จัดส่งแบบฟอร์มหนังสือ
มอบฉันทะจ�ำนวน 3 แบบ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ เลือกใช้ให้เหมาะกับความประสงค์ โดยรวมหนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถ
ก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ประธานในที่ประชุมได้ด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับวาระการประชุมที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม และไม่มกี ารเพิม่ เติมวาระอืน่ นอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้ ในการประชุม ประธานเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามและให้ผทู้ ี่
รับผิดชอบตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันโดยไม่ค�ำนึงว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บริษัทฯ
จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยประธานแจ้งผลการลงคะแนนและจ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระต่อทีป่ ระชุมในทันที หากผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยก็สามารถโต้แย้งหรือขอให้ตรวจสอบคะแนน
ได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดนโยบายและมาตรการในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ ได้รับทราบจาก
การปฏิบัติงาน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้ก�ำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้
พนักงานทุกคนในบริษทั ฯ ได้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ทุกเดือน
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ว่า “คณะกรรมการบริษัทฯ จะค�ำนึง
ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการและพนักงาน รวมทั้งจะสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ” โดยบริษัทฯ
ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจในประเด็นต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
การปฏิบัติต่อลูกค้า การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การลงทุนของพนักงาน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษา
ข้อมูลความลับ การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและ
ความเท่าเทียมกันในโอกาสการท�ำงาน เป็นต้น บริษัทฯ เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ
(www.cns.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”
บริษทั ฯ ยังได้กำ� หนดให้มกี ารรายงานข้อมูลส�ำคัญของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ควรได้รบั รู้ ไว้ในรายงานประจ�ำปี
และ/หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินส�ำหรับปี ข้อมูลที่บริษัทฯ ชี้แจงต่อบุคคลภายนอกผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายใน รายชื่อกรรมการบริษัทฯ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานประจ�ำปี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้จดั ให้มชี อ่ งทางในการแสดงความคิดเห็นหรือรับข้อร้องเรียน โดยผูม้ สี ว่ นได้เสีย
สามารถแจ้งได้ทฝี่ า่ ยก�ำกับและตรวจสอบ ซึง่ เป็นฝ่ายงานทีข่ นึ้ ตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหาก
ผู้มีส่วนได้เสียต้องการสอบถามข้อมูลก็สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึง
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รายงานประจ�ำปี 2555

ในรอบปีบญั ชี 2555 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำคัญ ข้อมูลทีอ่ าจมีผล
กระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจ�ำปี รายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่ส�ำคัญ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการ
บริษทั บริษทั ฯ เผยแพร่ขอ้ มูลเหล่านีท้ งั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน และผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ทราบผ่านเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ มีการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามแนวทาง
ทีก่ ำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึง่ รวมถึง บทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงาน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รายงานของผู้สอบบัญชี
และงบการเงินประจ�ำปี
ในรอบปีบญั ชี 2555 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 บริษทั ฯ ไม่เคยถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือส�ำนักงาน
ก.ล.ต. ด�ำเนินการเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อก�ำหนด
บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลที่ส�ำคัญ ตอบข้อซักถาม และใช้เป็นช่องทาง
การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฎิบัติหน้าที่ และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกรรมการรวม 10 คน ประกอบด้วย
n กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR)		
5 คน
n กรรมการที่ ไม่ ได้เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR)
5 คน
กรรมการที่ไม่ ได้เป็นผู้บริหาร แบ่งเป็น
n กรรมการอิสระ (INDEPENDENT DIRECTOR)		
4 คน
n กรรมการจากภายนอก (OUTSIDE DIRECTOR)		
1 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กรรมการอิสระของบริษทั ฯ มีจำ� นวนทัง้ หมด 4 คนจากกรรมการทัง้ คณะรวม 10 คน ซึง่ เป็น
สัดส่วนที่ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ หมดตามทีก่ �ำหนดในข้อบังคับของส�ำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่า
จ�ำนวน สัดส่วน และคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังกล่าว เหมาะสมกับขนาดกิจการและมีสดั ส่วนการถ่วงดุลอ�ำนาจอย่าง
เหมาะสม ทัง้ นีถ้ งึ แม้วา่ ประธานกรรมการบริษทั ฯ จะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี แต่ดว้ ยการยึดหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีอันเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด ประกอบกับประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษทั ฯ มาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนือ่ งและการตัดสินใจในการบริหารงาน
ทั่วไปของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร (ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร 5 คน) ไม่ใช่กรรมการผู้จัดการ
หรือกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่เชื่อมั่นว่าการปฎิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการจะกระท�ำอย่าง
โปร่งใส มีจรรยาบรรณ เป็นกลาง และยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน
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ในข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่งในสาม
เป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ ได้ ก็ให้ออกเป็นจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้
กรรมการทีอ่ ยู่ในต�ำแหน่งนานทีส่ ดุ เป็นผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้ามาเป็น
กรรมการใหม่ ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการบริษทั ฯ เป็นส�ำคัญ เช่นเดียวกับปีทผี่ า่ นมา ในปี 2555 คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผล
การปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาและก�ำหนดแนวทางปรับปรุงการท�ำงานในปีต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯยังได้พิจารณาการด�ำรง
ต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ของกรรมการแต่ละคนอย่างละเอียดรอบคอบ ว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯ หรือไม่และ
จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือความไม่เป็นกลางในการตัดสินใจเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือไม่ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ
ได้ท�ำการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจ�ำนวนและลักษณะธุรกิจที่กรรมการ
แต่ละคนด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในปัจจุบนั ไม่มผี ลกระทบต่อการปฎิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯ อีกทัง้ บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายทีช่ ดั เจน
ให้กรรมการแต่ละคนแจ้งการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ท�ำขึ้นและกรรมการแต่ละคนที่มีส่วน
ได้เสียในสัญญานั้นๆ จะไม่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาและลงมติในสัญญานั้นๆ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานประจ�ำของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ จัดท�ำทะเบียนกรรมการ จัดเก็บรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ
และผูบ้ ริหาร และอืน่ ๆ ทีก่ ำ� หนดตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานก�ำกับดูแล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัทฯ พร้อมทั้งการแบ่งแยกบทบาท อ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ การพิจารณาสรรหากรรมการ สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารแบ่งแยกบทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่
บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อที่จะช่วยในการดูแลและสนับสนุน
การบริหารงานของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ รายละเอียดของโครงสร้าง บทบาท อ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
ในชุดต่างๆ สามารถดูได้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
5.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจและให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ความเสี่ยง
แผนงานและงบประมาณของบริษทั ฯ ทีน่ ำ� เสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และจัดให้มกี ลไกในการก�ำกับดูแลติดตามและประเมิน
ผลการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่าง
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อให้ ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน
การจัดประชุมพนักงานและผูบ้ ริหาร และผ่านทางระบบการสือ่ สารภายในของบริษทั ฯ เช่น ระบบ INTRANET หรือระบบจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส์ (E-MAIL) เป็นต้น
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คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงด้วยการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะน�ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจตั้งแต่ปี 2548
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติ และจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเน้นย�้ำให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้กำ� หนด
ให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ แสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตน โดยก�ำหนดให้ การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. และก�ำหนดให้การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากรายการนั้นอยู่ ในอ�ำนาจที่ฝ่ายจัดการสามารถท�ำได้ตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯและส�ำนักงาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ทัง้ ด้านการควบคุมการด�ำเนินงาน การปฏิบตั งิ าน และ
รายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ฝ่ายงานต่างๆ ต้องปฏิบัติงาน
โดยค�ำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อให้การด�ำเนินการ
ภายในบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมตามหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบจะท�ำการประเมิน
ความเสีย่ งในแต่ละส่วนงาน เพือ่ ก�ำหนดขอบเขต ระยะเวลา และจ�ำนวนพนักงานทีเ่ หมาะสมในการตรวจสอบ และน�ำเสนอรายงาน
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน หรืออย่างน้อยไตรมาสละ
หนึ่งครั้ง และยังอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ�ำเป็น ประธานกรรมการและกรรมการบริหารจะร่วมกันพิจารณา
เรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ และเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุมให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อที่จะได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุมอย่างน้อย 7 วัน
โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะร่วมกันก�ำหนดวัน เวลา และสถานทีป่ ระชุมล่วงหน้า เพือ่ ให้กรรมการทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุม
ได้อย่างพร้อมเพรียง
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ประธานกรรมการได้จดั สรรเวลาไว้ให้อย่างเพียงพอทีก่ รรมการจะสามารถน�ำเสนอวาระ
การประชุมและอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้โดยทัว่ ถึงกัน อีกทัง้ ประธานกรรมการได้สง่ เสริมให้กรรมการแต่ละคนใช้ดลุ ยพินจิ ใน
การพิจารณาและแสดงความคิดเห็น หรือตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบและสร้างสรรค์ ในทุกๆ วาระการประชุม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง วาระหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อบริษัทฯ
ถ้ามีวาระใดทีเ่ กีย่ วข้องกับฝ่ายงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะเชิญผูบ้ ริหารของฝ่ายงานหรือหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ เข้าร่วมในการประชุมเพือ่ รายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ หรือชีแ้ จงรายละเอียดเพิม่ เติมในฐานะผูร้ บั ผิดชอบโดยตรง
และเพือ่ ให้กรรมการแต่ละท่านได้ทำ� ความรูจ้ กั กับผูบ้ ริหารของ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ๆ ส�ำหรับใช้ประกอบในการพิจารณาถ่ายทอด
หน้าที่งานต่อไป
ทั้งนี้ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนได้แสดงรายละเอียดไว้ ในหัวข้อ “จ�ำนวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 และ
จ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555”
5.5 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดธุรกิจและบริการที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงได้คำ� นึงถึง ประสบการณ์ ขอบเขต บทบาท หน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ก่อนที่จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหาร คณะกรรมการ
บริหารก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ระดับ
การมีความส่วนร่วมและความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ฯ บริษทั ฯ ได้แสดงตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหารไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ และพนักงาน
ในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับการฝึกอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเข้าใจในธุรกิจ บริการ ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ กฎระเบียบที่บังคับใช้อยู่ ในปัจจุบันและที่จะบังคับใช้ในอนาคต รวมถึงหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 นอกจากจะสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานในทุกระดับเข้าอบรมพัฒนาความรู้กับสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพนักบัญชี สมาคมนักวิเคราะห์ฯ และหน่วย
งานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ ยังจัดอบรมขึ้นภายในองค์กร โดยมีบุคลากรในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บรรยาย และ
ยังได้เชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายเพิ่มเติมให้กับพนักงาน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังก�ำหนดให้ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล จัดท�ำ “คูม่ อื กรรมการ” เพือ่ มอบให้กรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่ รวมทัง้ จัดให้มกี ารสรุปข้อมูลเกีย่ วกับธุรกิจ บริการ นโยบายและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ ำ� คัญ
ให้กบั กรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่ เพือ่ ช่วยให้มคี วามเข้าใจในกิจการของบริษทั ฯ อย่างรวดเร็ว คูม่ อื กรรมการจะรวบรวมข้อมูลเกีย่ ว
กับบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการบริษทั ฯ แนวทางปฏิบตั ขิ องกรรมการ การรักษาสิทธิและการ
จั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น คู ่ มื อ กรรมการของบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

52

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2555

5.7 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ดแู ลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้ มูลทางการเงิน
ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ผลประกอบการและเรื่องส�ำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มี
ส่วนได้เสียอืน่ ๆ ทีต่ รงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�ำ่ เสมอ ทันเวลา และคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ดแู ลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานก�ำกับดูแล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และไม่ ใช่
ข้อมูลทางการเงินต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสามารถติดต่อโดยตรงกับหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cns.co.th) หรืออีเมล์ ไปที่
BKKInvestorRelations@th.nomura.com หรือโทรศัพท์ 0-2638-5840
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายในการป้องกันไม่ให้พนักงานและผูบ้ ริหารน�ำข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รบั ทราบจากการปฏิบตั ิ
งานไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางก�ำกับดูแล ดังนี้
1. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้พนักงานและกรรมการบริหารทุกคนจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะที่บริษัทฯเท่านั้น
		 โดยอนุญาตให้พนักงานเปิดได้เฉพาะบัญชีเงินสด
2. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้พนักงานและกรรมการบริหารต้องรายงานการซื้อขายของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
		 ให้ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบรับทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน
3. บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
4. บริษทั ฯ ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์หา้ มพนักงานและคณะกรรมการบริษทั ฯ ซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ เป็นระยะเวลาหนึง่ เดือน
		 นับจากวันสิ้นสุดของงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดท�ำรายงานวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
5.1		 ห้ามนักวิเคราะห์ของสายงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ ใดๆ หรือหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่อยู่ ในหมวดที่
				 ตนเองเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการท�ำรายงานวิเคราะห์ และห้ามต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายฯ ขึน้ ไปในสายงานทีเกีย่ วข้อง
				 ซื้อขายหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์
5.2		 ห้ามพนักงานและกรรมการบริหารซื้อขายหลักทรัพย์ ใดหลักทรัพย์หนึ่ง โดยที่พนักงานและกรรมการบริหารนั้น
				 ทราบหรือควรทราบว่าสายงานที่เกี่ยวข้องก�ำลังอยู่ระหว่างจัดท�ำข้อมูลของหลักทรัพย์นั้น หรือมีแผนงานที่จะ
				 เผยแพร่รายงานวิจัยของหลักทรัพย์นั้น
5.3		 ห้ามพนักงานทุกคนในสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหารและพนักงานในฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบทุกคน
				 ซือ้ ขายหลักทรัพย์ทบี่ ริษทั ฯ ได้จดั ท�ำรายงานวิเคราะห์เผยแพร่ตอ่ ผูล้ งทุนในช่วงระยะเวลา 3 วันท�ำการนับตัง้ แต่
				 วันที่ได้เผยแพร่รายงานแล้ว
6. บริษทั ฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์หา้ มพนักงาน รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการบริษทั ฯทีท่ ราบหรือควรทราบข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้
		 เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปหรือข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ ใดหลักทรัพย์หนึ่งซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่า
		 พนักงานหรือสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทฯ คนนั้นจะอยู่ในฝ่ายงานที่มีข้อมูลหรือไม่ก็ตาม
7. ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบของบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
		 ข้างต้น
มาตรการลงโทษ
หากบริษัทฯ พบว่า พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตน
จะถือว่าพนักงานและผู้บริหารละเมิดทางวินัยและพิจารณาลงโทษพนักงานและผู้บริหารนั้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯก�ำหนด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปลายปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม และต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ จึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคมรอบข้างอย่าง
ต่อเนื่อง ตามแนวปฏิบัติของบรรษัทภิบาล ยึดมั่นในจรรยาบรรณการท�ำธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชน
คนรุ่นใหม่ ให้เรียนรู้การค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ความสามารถ เพื่อเป็นอนาคต
ที่ดีของประเทศชาติ
1. บล.โนมูระ พัฒนสิน ร่วมกับ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส จัดกิจกรรม ทอด้าป้า และบริจาคตู้กดน�้ำเ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พั ฒ นสิ น จ� ำ กั ด (มหาชน) น� ำ โดย คุ ณ กฤษณา
แซ่ หลิ่ ว กรรมการบริ ห าร ร่ ว มกั บ บริ ษัท หลักทรัพย์
ดีบีเอสวิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยคุณภัทธีรา
ดิ ล กรุ ่ ง ธี ร ะภพ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ร่ ว มกั น
จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม “ทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี ป ระจ� ำ ปี
2555” ณ วัดเกาะเทโพ จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจาก
ทุกปีที่ผ่านมา หากน�้ำท่วม ชาวบ้านจะมาอาศัยศาลาวัด
เป็นที่พักพิงชั่วคราว ทางวัดจึงมีความประสงค์จะสร้าง
ก�ำแพงแก้วและซุ้มประตูรอบอุโบสถ จ�ำนวน 6 ซุ้ม ซึ่งปัจจุบันด�ำเนินการไปแล้วบ้างบางส่วน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
เนื่องจากยังขาดปัจจัยในการสร้างก�ำแพงและซุ้มประตูเป็นจ�ำนวนมาก ทางบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด จึงร่วมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า
และบริษัทฯ ได้บริจาคตู้กดน�้ำเป็นจ�ำนวน 2 เครื่อง
2. บล.โนมูระ พัฒนสิน จัดกิจกรรม เพื่อสังคม โครงการโนมูระใจดี สอนน้องลงทุน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) น�ำโดยคณะกรรมการบริหาร
ของบบริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมกับโครงการ “โนมูระ ใจดีสอนน้องลงทุน” ณ โรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาพัฒนาการ ล�ำลูกกา เพื่อให้กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 รู้จักการออมและการลงทุนที่มากกว่า
การฝากเงินในธนาคาร ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้กลุ่มนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการลงทุนในรูปแบบต่างๆ
ผ่านทางการเล่นเกม บริหารเงินที่จ�ำลองจากสถานการณ์จริงทางการเงิน อาทิเช่น การลงทุนในกองทุนรวม
การลงทุนในธนาคารและการลงทุนในหุ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ความสามารถที่นักเรียนมีอยู่ และเพิ่ม
ความเข้าใจในด้านการลงทุน เพือ่ เป็นการพัฒนาการใช้ชวี ติ ไปในทางทีถ่ กู ทีค่ วร โดยเฉพาะในเรือ่ งการบริหารจัดการ
เงินได้อย่างเหมาะสมในอนาคต
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3. บล.โนมูระ พัฒนสิน กับ โครงการมอบคอมฯ เพื่อน้อง

เมือ่ วันที่ 30 พฤจิกายน 2555 บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดั กิจกรรมตอบแทนสังคม
กับโครงการคอมพิวเตอร์เพือ่ น้อง ด้วยการมอบคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 15 เครือ่ ง ให้กบั โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนไทรทองสามัคคีเป็นโรงเรียนที่ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเช่น คอมพิวเตอร์
เป็นจ�ำนวนมาก ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่า การบริจาคคอมพิวเตอร์ครั้งนี้จะท�ำให้กลุ่มนักเรียน ได้มีการเรียน
รู้และพัฒนาเพื่อต่อยอดไปสู่อนาคตที่ดีต่อไป

56

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2555

การควบคุมภายใน
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ โนมู ร ะ พั ฒ นสิ น จ� ำ กั ด (มหาชน) ครั้ ง ที่ 1 / 2556 เมื่ อ วั น ที่
20 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ จากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ด้านต่างๆ 5 ด้าน อันประกอบด้วย (1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสีย่ ง (3) การควบคุมการปฏิบตั งิ านของ
ฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัท
มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวเพียงพอและเหมาะสม
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัธนี พรรณเชษฐ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินฑะ และนายประเสริฐ
วีรเสถียรพรกุล กรรมการตรวจสอบ ทุกคนมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบท�ำหน้าที่เลขานุการ
ในการปฎิบัติหน้าที่ส�ำหรับปีการเงินเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มกี ารประชุมร่วมกัน 6 ครัง้ โดยมีจำ� นวน 5 ครัง้ ทีก่ รรมการเข้าประชุมครบทุกท่าน และมีจ�ำนวน 1 ครัง้ ทีก่ รรมการ
1 ท่านไม่สามารถเข้าประชุมได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ ซึ่งสรุปประเด็นส�ำคัญๆ ได้
ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
		 ว่าได้จดั ท�ำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไปและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้รว่ มประชุมพิจารณา
		 ผลการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีและฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบของบริษทั ฯ อย่างเป็นอิสระ เพือ่ รับฟังค�ำชีแ้ จงข้อตรวจพบ
		 ข้อเสนอแนะ และค�ำชี้แจงของผู้ที่รับผิดชอบ
2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งการสอบทานด�ำเนินการโดยผู้สอบบัญชีและฝ่ายก�ำกับและ
		 ตรวจสอบของบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการสอบทานพร้อมข้อมูลจากการบรรยายสรุป และการตอบ
		 ข้อซักถามของทั้งสองฝ่าย และได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร
3. สอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบของบริษัทฯ ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การด�ำเนินการ
		 การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ เสนอแนะอันจะช่วยให้การตรวจสอบ
		 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ในเรือ่ งการประเมินความเสีย่ ง การบริหารความเสีย่ งและติดตามการบริหารความเสีย่ ง
5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ว่าได้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
		 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของ
		 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
8. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นไปตามรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความระมัดระวัง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี  และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้น�ำเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปีพิจารณาแต่งตั้งบริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด โดยนางสาวสมใจ คุณปสุต หรือนางสาวภูริ์พรรณ
เจริญสุข หรือนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
อีกวาระหนึ่ง

				
นางวัธนี พรรณเชษฐ์
					 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
					 บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน
				
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อง การแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า นางวัธนี พรรณเชษฐ์ พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ และนายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานว่าในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทและ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้
รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ ให้บริการและได้รับรายได้ค่าบริการ
1. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาแต่งตั้ง NOMURA SINGAPORE LIMITED
		 (“NSL”) เป็น EXCLUSIVE PARTNER เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดท�ำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมี
		 รูปแบบและเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ท�ำกับลูกค้าทั่วไปที่ ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดย
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และส�ำนักงานคณะกรรมการก� ำกับหลักทรัพย์และ
		 ตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.)
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 มีมูลค่ารวม 24,866,011 บาท ค่านายหน้าค�ำนวณจาก
		 มูลค่าซือ้ ขายหลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าซึง่ เป็นราคาตลาดทีค่ ดิ กับลูกค้าทัว่ ไป และ EXCLUSIVE PARTNER
		 ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
2. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญา INVESTORS BUSINESS SUPPORT AGREEMENT กับ NSL เพื่อจัดหาข้อมูล
		 ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทย ตามที่ NSL ร้องขอ
รายได้ค่าบริการส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 มีมูลค่ารวม 10,860,296 บาท ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากต้นทุน
		 ที่เกิดขึ้นจริงบวกก�ำไรร้อยละ 10
3. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญา AGREEMENT FOR PROVISION OF RESEARCH SERVICES กับ NOMURA
		 SECURITIES CO., LTD. เพื่อให้บริการงานวิจัย
รายได้ค่าบริการส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 มีมูลค่ารวม 6,500,000 บาท ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากต้นทุน
		 ที่เกิดขึ้นจริงบวกก�ำไรร้อยละ 10
4. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญา INTRODUCING BROKER AGREEMENT กับ NSL เพื่อแนะน�ำลูกค้าที่มีศักยภาพ
		 ในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ NSL ให้กับ NSL
รายได้ค่าบริการส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 มีมูลค่ารวม 1,453,002 บาท ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากรายการ
		 ที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทฯ แนะน�ำ และอัตราร้อยละที่ก�ำหนดในสัญญาซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มีลักษณะ
		 เดียวกัน
5. บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA INTERNATIONAL PLC. เพือ่ จัดจ�ำหน่าย
		 หลักทรัพย์
รายได้คา่ บริการส�ำหรับรอบปีบญั ชี 2555 มีมลู ค่ารวม 13,436,782 บาท ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากค่าธรรมเนียม
		 รับจากการจัดจ�ำหน่าย
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6. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญา SECURITIES LENDING AGREEMENT กับ NOMURA INTERNATIONAL
		 PLC. เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
รายได้ค่าบริการส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 มีมูลค่ารวม 2,618,905 บาท ค่าบริการตามสัญญาเป็นอัตราค่าธรรมเนียม
		 ที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
7. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA SECURITIES CO., LTD. เพื่อสนับสนุน
		 การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NOMURA SECURITIES CO., LTD. แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 มีมูลค่ารวม 39,507,122 บาท ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากขอบเขต
		 และปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย
รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่ายค่าบริการ
1. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญารับบริการเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ำกัด ซึ่งมี
		 กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทฯ ได้รับบริการเครือข่ายเชื่อมสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์
		 ความเร็วสูงที่มีลักษณะและคุณภาพของบริการเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันได้รับในอัตราค่าบริการ
		 ที่เท่ากัน
ค่าบริการจ่ายส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 มีมูลค่ารวม 1,385,885 บาท อัตราค่าบริการจ่ายนี้เป็นอัตราเดียวกับที่ลูกค้า
		 ทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันจ่าย
2. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญากับนายพิศิษฏ์ เทศะบ�ำรุง ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับบริการการให้
		 ค�ำปรึกษาแนะน�ำ และความเห็นด้านกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบร่างสัญญาของบริษัทฯ
ค่าบริการจ่ายส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 มีมูลค่ารวม 160,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเหมาจ่ายที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ
		 ลักษณะบริการและคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน
3. บริษัทฯ ได้จ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับ NSL ส�ำหรับการท�ำการซื้อขาย
		 หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
ค่านายหน้าจ่ายส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 มีมูลค่ารวม 761,031 บาท ค่านายหน้าจ่ายค�ำนวณจากมูลค่าซื้อขาย
		 หลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
4. บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าธรรมเนียมจากการแนะน�ำลูกค้าให้กบั NOMURA SECURITIES CO., LTD. ส�ำหรับการแนะน�ำ
		 ลูกค้าในประเทศไทย
ค่าธรรมเนียมจ่ายส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 มีมูลค่ารวม 104,907 บาท ค่าธรรมเนียมค�ำนวณจากอัตราร้อยละ 20
		 ของค่าบริการที่ได้รับจากลูกค้า
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รายงานประจ�ำปี 2555

รายการอื่นๆ
1. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (ประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย) กับ นางกฤษณา แซ่หลิ่ว ซึ่งเป็น
		 กรรมการบริหารของบริษทั ฯ การพิจารณาอนุมตั ริ ายการ จ�ำนวนเงินให้กยู้ มื ตลอดจนเงือ่ นไขและข้อก�ำหนดในสัญญา
		 ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่บริษัทฯ ให้กับพนักงานทั่วไป
ส�ำหรับรอบปีบญั ชี 2555 บริษทั ฯ ได้รบั ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื ตามสัญญานีจ้ ำ� นวน 47,346 บาท โดยค�ำนวณจาก
		 ยอดเงินกู้คงเหลือและอัตราดอกเบี้ยที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับพนักงานทั่วไปของบริษัทฯ
ข้าพเจ้ามีความเห็นต่อรายการธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส�ำหรับรอบปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นรายการทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยมีการก�ำหนดค่าตอบแทน รวมทัง้ ได้ระบุวธิ กี ารบอกเลิกสัญญา
อย่างชัดเจนและยุติธรรม รายการระหว่างกันเหล่านั้นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม เป็นการด�ำเนินการตามธุรกิจปกติ
และ/หรือ เป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางวัธนี พรรณเชษฐ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ความสัมพันธ์

สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และแต่งตั้ง NOMURA
SINGAPORE LIMITED
เป็น EXCLUSIVE PARTNER
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ
และได้รับค่าตอบแทน

ลักษณะของรายการ

สัญญาการให้บริการงานวิจัย
ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ
และได้รับค่าตอบแทน

4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC. สัญญาการแนะน�ำลูกค้า
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
ทีบ่ ริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ
NOMURA SINGAPORE LIMITED และ NOMURA SINGAPORE และได้รับค่าตอบแทน
LIMITED

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

ระยะเวลาของสัญญา

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

2. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC. สัญญาการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ 1 ปี
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
ทีบ่ ริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ
NOMURA SINGAPORE LIMITED และ NOMURA SINGAPORE และได้รับค่าตอบแทน
LIMITED

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

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

1,453,002

6,500,000

10,860,296

24,866,011

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

212,435 ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากรายการ
ที่เกิดขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทฯ แนะน�ำ
และอัตราร้อยละที่ก�ำหนดในสัญญา
ซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจ
ที่มีลักษณะเดียวกัน

1,950,000 ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจริงบวกก�ำไรร้อยละ 10

3,760,000 ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจริงบวกก�ำไรร้อยละ 10

15,409,100 ค่านายหน้าค�ำนวณจากมูลค่าซื้อขาย
หลักทรัพย์และอัตราค่านายหน้า
ซึ่งเป็นราคาตลาดที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
และ EXCLUSIVE PARTNER
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส�ำนักงาน ก.ล.ต.

ส�ำหรับรอบระยะเวลา
4 เดือน ตั้งแต่วันที่
1 กันยายน ถึง
31 ธันวาคม 2554

มูลค่าของรายการ (บาท)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และส�ำหรับรอบระยะ
เวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้

รายการระหว่างกัน

รายงานประจ�ำปี 2555

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด กรรมการของบริษัทฯ
สัญญาให้บริการเชื่อมต่อ
(มหาชน) กับ
เป็นกรรมการผู้จดั การของบริษัท เครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
บริษทั ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ�ำกัด ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชัน่ ไฮเวย์ จ�ำกัด บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการ
และจ่ายค่าบริการ

สัญญาให้บริการการยืมและให้ยืม ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
และได้รับค่าตอบแทน
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 15 วัน

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

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า

สัญญาให้บริการร่วม
เป็นผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์

ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน
ในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาของสัญญา

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

ลักษณะของรายการ

สัญญาให้บริการเพื่อสนับสนุน
การให้บริการการเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินของ NOMURA
SECURITIES CO., LTD.
แก่ลูกค้า
บริษัทฯ 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

1,385,885

2,618,905

13,436,782

39,507,122

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

- อัตราค่าธรรมเนียมที่คิดกับลูกค้าทั่วไป

- อัตราที่ก�ำหนดจากค่าธรรมเนียมรับจาก
การจัดจ�ำหน่าย

- อัตราที่ก�ำหนดจากขอบเขตและปริมาณ
ของงานที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

471,202 อัตราค่าบริการจ่ายเป็นอัตราเดียว
กับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

ส�ำหรับรอบระยะเวลา
4 เดือน ตั้งแต่วันที่
1 กันยายน ถึง
31 ธันวาคม 2554

มูลค่าของรายการ (บาท)
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64
สัญญาการเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาด
ต่างประเทศ
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการ
และจ่ายค่าบริการ

บริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียม
จากการแนะน�ำลูกค้า
ส�ำหรับการแนะน�ำลูกค้าในประเทศไทย
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการ
และจ่ายค่าบริการ

สัญญากู้เงินประเภทเงินกู้
เพื่อที่อยู่อาศัย

10. บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC.
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
NOMURA SINGAPORE LIMITED และ NOMURA SINGAPORE
LIMITED

11. บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด NOMURA HOLDINGS, INC.
(มหาชน) กับ
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
NOMURA SECURITIES CO., LTD. และ NOMURA SECURITIES
CO., LTD.

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

ลักษณะของรายการ

สัญญาให้บริการค�ำปรึกษา แนะน�ำ
ความเห็นด้านกฎหมาย
และตรวจสอบร่างสัญญาต่างๆ
โดยที่บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการ
และจ่ายค่าตอบแทน

ความสัมพันธ์

9. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด นายพิศิษฏ์ เทศะบ�ำรุง
(มหาชน) กับ นายพิศิษฏ์ เทศะบ�ำรุง
เป็นกรรมการบริษัทฯ

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

ไม่เกิน 100 เดือน

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุด
สามารถบอกเลิกโดยการท�ำหนังสือ
บอกกล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

1 ปี

ระยะเวลาของสัญญา

47,346

104,907

761,031

160,000

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

17,490 อัตราดอกเบี้ย
เป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่คิด
จากพนักงานทั่วไปของบริษัทฯ

251,777 ค่าธรรมเนียมจ่าย
ค�ำนวณจากอัตราร้อยละ 20
ของค่าบริการที่ได้รับจากลูกค้า

123,932 ค่านายหน้า
จ่ายค�ำนวณจากมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
และอัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียง
กับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

80,000 อัตราค่าบริการ
เป็นราคาเหมาจ่ายที่เหมาะสม
เมื่อเทียบกับลักษณะบริการ
และคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน

ส�ำหรับรอบระยะเวลา
4 เดือน ตั้งแต่วันที่
1 กันยายน ถึง
31 ธันวาคม 2554

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
รายการที่แสดงในงบการเงิน
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินอื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น

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

NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
NOMURA INVESTMENTS (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED
NOMURA SINGAPORE LIMITED
NOMURA SECURITIES CO., LTD

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

31 ธันวาคม 2555
9,320,866
106,284,420
234,600,000
201,972,433
1,172,390
3,511,010
46,459
1,868,266
-

31 ธันวาคม 2554
27,293,293
679,972
1,950,000
167,472
-

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
- ไม่มี -

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ในการท�ำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ท�ำรายการระหว่างกันกับบริษทั หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันนัน้ บริษทั ฯ จะพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ำสัญญานัน้ ๆ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ เป็นหลัก

รายการ
สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
สัญญาการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ
สัญญาการให้บริการงานวิจัย
สัญญาการแนะน�ำลูกค้า
สัญญาการให้บริการเพื่อสนับสนุน
การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
สัญญาให้บริการบ�ำรุงรักษาซอฟต์แวร์
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย
รายการอื่นๆ - เงินทดรองจ่าย

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554

รายงานประจ�ำปี 2555
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปีบัญชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555) บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,114.83 ล้านบาท โดยเมื่อจ�ำแนก
ตามประเภทของรายได้จะพบว่าสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 65.05 มาจากรายได้ค่านายหน้า รองลงมาสัดส่วนร้อยละ 19.39 มาจาก
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ สัดส่วนร้อยละ 9.21 มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และสัดส่วน
ร้อยละ 5.81 มาจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รายได้ค่านายหน้าส�ำหรับปีบัญชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555) มีจ�ำนวน 725.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 65.05 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลา 4 เดือน (1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ
64.69 จะพบว่ามีสัดส่วนใกล้เคียงกับผลการด�ำเนินงานก่อนหน้า
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ส�ำหรับปีบัญชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555) มีจ�ำนวน 216.15
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.39 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลา 4 เดือน (1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554)
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 16.56 จะพบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของบัญชีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้น
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการส�ำหรับปีบัญชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้
จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและรายได้จากธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 9.21 ของรายได้รวม
ซึ่งพบว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลา 4 เดือน (1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ
4.76 โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รายได้จากการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ เนื่องจาก
มีบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ ในตลาดหลักทรัพย์สูงถึง 18 บริษัท (รวมตลาด MAI) รวมถึงรายได้ค่าบริการรับจากกลุ่ม
โนมูระ
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลส�ำหรับปีบัญชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555) มีจ�ำนวน 64.75 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 5.81 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับรอบ 1 ก.ย. 54 - 31 ธ.ค. 54 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 9.18 จะพบว่า
มีสัดส่วนลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของบัญชีเงินลงทุน-สุทธิ ของบริษัท ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยในท้องตลาด
ของรอบปีบัญชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555) มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของรอบระยะเวลา
4 เดือน (1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554)
ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555) มีจ�ำนวน 864.97 ล้านบาท
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.59 ของรายได้รวม ซึ่งปรับตัวลดลงจากร้อยละ 80.25 ของรายได้รวมในรอบระยะเวลา 4 เดือน
(1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554) เนือ่ งจากค่าใช้จา่ ยของบริษทั ฯ ส่วนหนึง่ เป็นค่าใช้จา่ ยคงที่ เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จา่ ย
เกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ ซึ่งไม่ ได้ผันแปรตามรายได้ จึงท�ำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด ทั้งนี้มีจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง
คือ ต้นทุนทางการเงินปรับเพิม่ ขึน้ จากสัดส่วนร้อยละ 6.75 ต่อค่าใช้จา่ ยรวม เป็นสัดส่วนร้อยละ 8.50 ต่อค่าใช้จา่ ยรวม เนือ่ งจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
ภาษีเงินได้ส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.76 ของก�ำไร
ก่อนภาษีเงินได้ ซึ่งพบว่าลดลงจากรอบระยะเวลา 4 เดือน (1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554) ที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ40.46
ของก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ โดยอัตราภาษีที่จ่ายลดลงมาจากการลดลงของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ
23 และรายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ มีก�ำไรส�ำหรับรอบปีบัญชี 2555 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555) จ�ำนวน 187.99 ล้านบาท
คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้นส�ำหรับงวดเท่ากับ 2.74 บาท มีอัตราก�ำไรเท่ากับร้อยละ 16.86 ของรายได้รวม และมีอัตราผลตอบแทน
จากส่วนของเจ้าของเท่ากับร้อยละ 5.12 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากรอบระยะเวลา 4 เดือน (1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2554) ทีม่ อี ตั ราก�ำไร
เท่ากับร้อยละ 11.76 ของรายได้รวม และมีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของเท่ากับร้อยละ 3.28
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 9,250.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,117.08 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 80.21 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 5,133.04 ล้านบาท
โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของบัญชีลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชีตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วง 3 วันสุดท้าย
ก่อนปิดบัญชีที่อยู่ ในระดับสูง และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้นมาก
ส�ำหรับสินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ
ร้อยละ 4.76 ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชีเท่ากับร้อยละ 5.30 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่ากับร้อยละ 86.16
และสินทรัพย์อื่นๆ เท่ากับร้อยละ 3.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน 440.270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.385
ล้านบาท หรือร้อยละ 86.65 เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยเงินสดที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจาก
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจ�ำนวน
490.61 ล้านบาท และ 7,969.48 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซึ่งมีจ�ำนวน 151.43 ล้านบาท และ 4,089.48 ล้านบาท ตามล�ำดับ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ในช่วง 3 วันสุดท้ายก่อนปิดบัญชี และมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้นมาก
บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 5,579.87 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 3,866.23 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 225.62 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 1,713.64 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินรวมส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจ�ำนวน 1,750.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัว
ของลูกค้าบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมูลค่า
การซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่เพิ่มขึ้นมาก
บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 3,670.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 250.84 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.34 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ�ำนวน 3,419.40 ล้านบาท
โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากส่วนของก�ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น
กล่าวโดยสรุป บริษทั ฯ ยังคงจัดเป็นบริษทั หลักทรัพย์ทมี่ ฐี านะการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง มีสภาพคล่องทางการเงินสูง มีอตั ราส่วน
สินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวมอยู่ ในระดับที่ร้อยละ 4.85 ของสินทรัพย์รวม มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 อยูท่ ี่ 1.52 เท่า (ส่วนใหญ่เป็นหนีส้ นิ ระยะสัน้ เพือ่ รองรับการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่าการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวัน) มีกำ� ไร
สะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร 533.16 ล้านบาท และมีสว่ นของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�ำนวน 3,670.24 ล้านบาท คิดเป็น
มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 53.45 บาทต่อหุ้น
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability Ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรส�ำหรับงวด
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�ำไรส�ำหรับงวด
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ปีบัญชี 2555 1 กันยายน 54 ปีบัญชี 2554
(1 ม.ค. 55 ถึง
(1 ก.ย. 53 31 ธ.ค. 55) 31 ธันวาคม 54 31 ส.ค. 54)
86.99%
16.86%
5.30%
21.15%

87.12%
11.76%
3.19%
(0.44%)

92.13%
21.64%
6.05%
8.86%

2.61%
0.16 เท่า

2.06%
0.18 เท่า

3.84%
0.18 เท่า

0.20%
3.78%
4.85%
89.86%
1.52 เท่า
N/A

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

1.08%
8.57%
10.37%
81.97%
0.59 เท่า
97.59%

0.17%
60.97%

4.93%
256.78%

0.19%
195.06%

53.45
2.74
N/A

49.99
0.55
0.50

53.02
3.18
3.10

80.21
225.62
22.49
10.94
67.37

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

3.40
5.86
34.75
19.25
85.53
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) รวมทั้ง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี 2555 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล
ในการจัดท�า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่าน
การตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ งและระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกัน
การทุจริตหรือการด�าเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีนยั ส�าคัญ คณะกรรมการบริษทั ฯ ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือและประชุมร่วมกับฝ่ายก�ากับและตรวจสอบ
และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังที่กล่าวในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า บริษทั ฯมีระบบการควบคุมภายในทีน่ า่ พอใจ และเห็นว่างบการเงินของบริษทั ฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานที่ถูกต้องตามที่ควรตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร

นายชินอิจิ มิซูโน
กรรมการอ�านวยการ

นายนาโอกิ ซูกาย่า
กรรมการบริหาร

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ขา พเจา ไดต รวจสอบงบการเงิน ของบริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) ซึ่ง ประกอบดว ย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของเและงบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี ที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจ าปฏิ บั ติตามขอ กํ าหนดด านจรรยาบรรณ รวมถึ งวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในนงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของ
กิจ การ เพื ่อ ออกแบบวิธ ีก ารตรวจสอบที ่เ หมาะสมกั บ สถานการณ แต ไ ม ใช เพื่ อ วั ตถุ ป ระสงค ใ นการแสดงความเห็ นต อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหาร
ใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

สมใจ คุณปสุต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ 2556
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2555

งบแสดงฐานะการเงิ
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสินนจํากัด (มหาชน)
บริ
กทรัก
พยทรั
โนมู
ฒนสิรนะจํพั
ากัดฒ(มหาชน)
บริษษัทหลััทหลั
พรย์ะ พัโนมู
นสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
งบแสดงฐานะการเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หนวย: บาท)
หมายเหตุ

2555

2554

สินทรัพย
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

6

440,270,969

235,885,610

เงินฝากในสถาบันการเงิน

7

-

-

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี

8

490,606,208

151,430,024

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ

9

7,969,481,467

4,089,476,458

เงินลงทุน - สุทธิ

10

15,597,246

253,271,770

อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

11

113,679,539

145,708,661

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

12

11,835,537

12,414,412

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

13

44,893,598

33,182,811

สินทรัพยอื่น - สุทธิ

14

163,747,053

211,665,751

9,250,111,617

5,133,035,497

รวมสินทรัพย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

เอกสารแนบ 3

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

หนา 2
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รายงานประจ�ำปี 2555

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
หมายเหตุ

(หนวย: บาท)
2554

2555

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

15

2,200,000,000

450,000,000

เจาหนี้สํานักหักบัญชี

16

551,615,871

113,764,779

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

17

2,570,197,639

942,979,044

ประมาณการหนี้สิน - สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

18

49,826,271

45,330,655

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

13

129,080

416,965

หนี้สินอื่น

19

208,097,978

161,143,921

5,579,866,839

1,713,635,364

716,823,000

716,823,000

2,131,833,600

2,131,833,600

รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน ออกจําหนายและชําระแลว
หุนสามัญ 71,682,300 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน

22

1,487,250

10.2

(60,036)

1,377,046

21

72,000,000

72,000,000

215,000,000

215,000,000

-

96,993,325

533,160,964

282,366,487

3,670,244,778

3,516,393,458

-

(96,993,325)

รวมสวนของเจาของ

3,670,244,778

3,419,400,133

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

9,250,111,617

5,133,035,497

-

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ - สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน)
จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
- สํารองทั่วไป
- สํารองหุนทุนซื้อคืน

22

ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของเจาของกอนหักหุนทุนซื้อคืน
หัก: หุนทุนซื้อคืน

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

72
เอกสารแนบ 3

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
หนา 3

รายงานประจ�ำปี 2555

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

(หนวย: บาท)
สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2554
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2554

กําไรหรือขาดทุน:
รายได
คานายหนา

23

725,203,695

205,969,301

คาธรรมเนียมและบริการ

24

102,715,070

15,149,993

10.3

2,145,663

(716,571)

(21,880)

(33,100)

64,752,475

29,228,301

216,146,663

52,730,336

รายไดอื่น

3,884,412

16,066,450

รวมรายได

1,114,826,098

318,394,710

ตนทุนทางการเงิน

73,544,139

17,259,423

คาธรรมเนียมและบริการจาย

71,012,750

21,678,518

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

487,715,173

140,889,852

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ

149,557,696

46,420,523

2,412,667

2,962,000

81,141,139

26,303,281

720,826,675

216,575,656

(414,018)

-

รวมคาใชจาย

864,969,546

255,513,597

กําไรกอนภาษีเงินได

249,856,552

62,881,113

(61,866,100)

(25,442,061)

187,990,452

37,439,052

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย

คาใชจาย

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาตอบแทนกรรมการ

25

คาใชจายอื่น
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด

13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3

73
หนา 4

รายงานประจ�ำปี 2555

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หนวย: บาท)
สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแต

หมายเหตุ

สําหรับป

วันที่ 1 กันยายน 2554

สิ้นสุดวันที่

ถึงวันที่

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2554

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย

(1,863,416)

449,908

426,334

(76,709)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (ขาดทุน)

(1,437,082)

373,199

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

186,553,370

37,812,251

2.74

0.55

68,672,001

68,395,100

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับกําไร (ขาดทุน) จากการ
วัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสําหรับงวด
จํานวนหุน สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้าํ หนัก (หุน)

13

27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึง่ ของงบการเงินนี้

เอกสารแนบ 3

74

หนา 5

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2555

งบกระแสเงินสด

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

บริษัทษหลััทกหลั
ฒนสิน
บริ
ทรัพก
ย ทรั
โนมูรพ
ะ พัย์ฒโนมู
นสิน จํรากัะดพั
(มหาชน)
ส�ำหรับปีนสสดิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบกระแสเงิ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

จ�ำกัด (มหาชน)

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
รายไดดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
รายไดดอกเบี้ยอืน่
ตนทุนทางการเงิน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
เงินสดรับดอกเบี้ยอื่น
เงินสดจายดอกเบีย้ (รวมตนทุนทางการเงินอื่น)
เงินสดจายภาษีเงินได
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมสถาบันการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
ประมาณการหนี้สิน - สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

(หนวย: บาท)
สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2554
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2554

249,856,552

62,881,113

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)

17,501,347
458,841
(29,228,301)
(52,730,336)
(610,211)
17,259,423
27,838,838
53,138,071
612,847
(10,965,323)
(832,957)

191,860,670

85,323,352

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

447,451,805
110,952,960
(1,224,193)

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

(100,000,000)
113,394,918
(454,241,570)
1,553,459
(30,276,435)
172,934,296

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3

75
หนา 6

รายงานประจ�ำปี 2555

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
(หนวย: บาท)
สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2554
ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2554

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย

-

(310,000,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย

310,237,875

7,837,545

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด

(2,145,026)

-

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป

5,000

-

เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปนผล

22,354,450

99,220

(19,072,917)

(13,938,537)

9,346

-

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

(3,822,257)

(1,487,586)

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

307,566,471

(317,489,358)

98,480,575

-

(34,189,300)

(211,973,660)

64,291,275

(211,973,660)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

204,385,359

(356,528,722)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

235,885,610

592,414,332

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด

440,270,969

235,885,610

149,597

2,428,141

เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการขายหุนซื้อคืน
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไมเกี่ยวของกับกระแสเงินสด
เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยและสินทรัพยไมมีตัวตน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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เอกสารแนบ 3

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
หนา 7

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

716,823,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (ขาดทุน)

เอกสารแนบ 3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

716,823,000

-

โอนกลับสํารองหุนทุนซื้อคืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

-

-

(หมายเหตุ 22)

นําหุนทุนซื้อคืนออกจําหนายใหมโดยมีสวนเกิน

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 28)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

716,823,000

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

-

716,823,000

ทุนเรือนหุนที่ออก
และชําระแลว

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 28)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2554

1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

2,131,833,600

-

-

-

-

2,131,833,600

2,131,833,600

-

-

2,131,833,600

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

-

-

-

-

-

-

1,487,250

-

-

1,487,250

สวนเกินทุน
หุนทุนซื้อคืน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของเจ้าของ

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

(60,036)

(1,437,082)

-

-

-

1,377,046

1,377,046

373,199

-

1,003,847

องคประกอบอื่นของ
สวนของเจาของ สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน)
จากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาเงินลงทุน

72,000,000

-

-

-

-

72,000,000

72,000,000

-

-

72,000,000

สํารอง
ตามกฎหมาย

กําไรสะสม

215,000,000

-

-

-

-

215,000,000

215,000,000

-

-

215,000,000

สํารองทั่วไป

จัดสรรแลว

-

-

(96,993,325)

-

-

96,993,325

96,993,325

-

-

96,993,325

สํารอง
หุนทุนซื้อคืน

533,160,964

187,990,452

96,993,325

-

(34,189,300)

282,366,487

282,366,487

37,439,052

(211,973,660)

456,901,095

ยังไมไดจัดสรร

หนา 9

-

-

-

96,993,325

-

(96,993,325)

(96,993,325)

-

-

(96,993,325)

หุนทุนซื้อคืน

3,670,244,778

186,553,370

-

98,480,575

(34,189,300)

3,419,400,133

3,419,400,133

37,812,251

(211,973,660)

3,593,561,542

รวม

(หนวย: บาท)

รายงานประจ�ำปี 2555
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รายงานประจ�
บริษัทหลัำกปีทรั2555
พย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ขอมูลทั่วไป
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศ
ไทย บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักทรัพย โดยการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย การคาหลักทรัพย การยืมและใหยืม
หลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจําหนายหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษาทางการเงินและการเปนตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
บริษัทฯมีที่อยูตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีสาขาในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด รวมทั้งสิ้น 23 สาขา
บริษัทฯไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ใหเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิม
เริ่มตนวันที่ 1 กันยายน และสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป เปนเริ่มตนวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 กรมสรรพากรไดอนุมัติใหเปลี่ยนวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยใหมีรอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และรอบระยะเวลาบัญชีตอ ๆ ไป เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึง
แสดงเปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของเจาของเและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จึงแสดงเปรียบเทียบกับงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของเและงบกระแสเงินสดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และไดถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได กอนวันที่มีผลบังคับใช และการแสดงรายการในงบการเงินนี้ไดทําขึ้น
เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สธ/ข/น.
53/2553 เรื่องแบบงบการเงินสําหรับบริษัทหลักทรัพย ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมา
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

เอกสารแนบ 3
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หนา 10

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2555

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
3.

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิ ชาชีพบัญชีได ออกมาตรฐานการบัญชี ฉบับปรั บปรุ งและมาตรฐานการบั ญชีใหม ซึ่ งมี ผ ลบั งคับ ใช สํ า หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)

การบัญ ชีสําหรั บ เงิ นอุ ดหนุ นจากรัฐบาล และการเป ดเผยข อมู ล เกี่ยวกั บความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 8
สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไมมี ความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกั บ
กิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคา
ใหม
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน
ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามา
ถือปฏิบัติ
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่17 มกราคม 2556 ใหใชแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐาน การบัญชี ดังตอไปนี้
แนวทางปฎิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
ฉบับที่ 12
ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557

ฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการบัญชีขางตน ซึ่งยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะนี้

บริษัทหลักทรั3พย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ
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หนา 11

บริษัทหลัำกปีทรั2555
พย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
รายงานประจ�

4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1

การรับรูรายได
ก) คานายหนา
คานายหนาจากการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายได ณ วันที่ที่เกิดรายการ
ข) คาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมและบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน
ค) กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ
ง) ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เงินปนผลจากเงินลงทุนถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล
จ) ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามระยะเวลาของเงินใหกูยืมโดยคํานวณจากยอดเงินตนที่คงคาง เวนแตมีความไมแนนอนใน
การเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย บริษัทฯจึงหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยดังกลาวตามเกณฑคงคาง
กรณีดังตอไปนี้ถือวามีความไมแนนอนในการเรียกเก็บเงินตนและดอกเบี้ย
1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือน
ขึ้นไป
3) ลูกหนี้อื่นที่มียอดคางชําระดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยตามหนังสือ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544
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4.2

การรับรูคาใชจาย
ก) ดอกเบี้ยเงินกูยืม
ดอกเบี้ยเงินกูยืมถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
ข) คาธรรมเนียมและบริการจาย
คาธรรมเนียมและบริการจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง

4.3

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีกําหนดจายคืนไมเกิน 3 เดือน
หรือนอยกวานับจากวันไดมา และรวมถึงเงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ประเภทเผื่อเรียกและประเภทที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือนหรือนอยกวา และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช

4.4

การรับรูและตัดบัญชีสินทรัพยของลูกคา
บริษัทฯบันทึกสินทรัพยที่ลูกคาวางไวกับบริษัทฯเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยบัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ รวมถึง
เงินที่ลูกคาวางเปนหลักประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทฯเพื่อการ
ควบคุมภายใน และ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะตัดรายการดังกลาวในสวนที่ไมมีภาระค้ําประกันออกทั้ง
ดานสินทรัพยและหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยที่เปนของบริษัทฯเทานั้น

4.5

การยืมและใหยืมหลักทรัพย
บริษัทฯประกอบธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย โดยบริษัทฯใหบริการในฐานะเปนตัวแทนและเขาเปนคูสัญญากับ
ผูยืมและผูใหยืมหลักทรัพยซึ่งเปนลูกคาของบริษัทฯ บริษัทฯมีวัตถุประสงคหลักในการใหยืมหลักทรัพยกับลูกคาเพื่อให
ลูกคาทําการขายชอรตผานบัญชีเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยระบบเครดิตบาลานซที่มีอยูกับบริษัทฯเทานั้น โดยประเภท
ของหลักทรัพยสําหรับธุรกรรม คือ กลุมหลักทรัพยในดัชนีเซ็ท 50 ซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและอยู
ในรายชื่อหลักทรัพยที่บริษัทฯอนุญาตใหลูกคาซื้อในบัญชีมารจิ้นระบบเครดิตบาลานซ (Marginable Securities)
บริษัทฯบันทึกบัญชีรับรูภาระที่ตองสงคืนหลักทรัพยที่ยืมมาซึ่งไดนําไปใหยืมตอเปนเจาหนี้หุนยืม และบันทึกบัญชี
หลักทรั พยซึ่ งนํ าไปให ลู กค ายื มต อเปนลู กหนี้ยืมหลั กทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิ น และ ณ วั นสิ้นงวด บริ ษัท ฯจะ
ปรับปรุงบัญชีเจาหนี้หุนยืมและลูกหนี้ยืมหลักทรัพยโดยคํานวณจากราคาปด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของงวดของตลาด
หลัก ทรัพ ยแ หง ประเทศไทยและบัน ทึก การเปลี่ย นแปลงมูล คา ดัง กลา วในสว นของกําไรหรือขาดทุน นอกจากนี้
บริษัทฯ บันทึกเงินสดที่นําไปวางเปนหลักประกันในบัญชีลูกหนี้ทรัพยสินวางประกันและเงินสดรับจากคูสัญญาบันทึก
ในบัญชีเจาหนี้ทรัพยสินที่รับเปนประกัน คาธรรมเนียมการยืมและการใหยืมหลักทรัพยบันทึกตามเกณฑคงคางตาม
ระยะเวลา

4.6

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยบันทึกใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน
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ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาว
จะรับรูเปนกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป
ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯ ตัดบัญชีสวนเกิน/สวน
ต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
ง) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงตามราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อ
การดอยคา (ถามี)
จ) มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของ
งวดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ถือพื้นฐานจากการคํานวณอัตราผลตอบแทนหรือ
ราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแลวแตกรณี มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ
หนวยลงทุน
ฉ) บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (ถามี) ไวในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อมีสิ่งบงชี้ถึงการ
ดอยคา
ช) บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน และเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตาง
ระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
4.7

ลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชี
ลู ก หนี้ / เจ า หนี้ สํ า นั ก หั ก บั ญ ชี หมายถึ ง ยอดดุ ล สุ ท ธิ ลู ก หนี้ / เจ า หนี้ สํ า นั ก หั ก บั ญ ชี ที่ เ กิ ด จากการชํ า ระราคาซื้ อ ขาย
หลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาผานสํานักหักบัญชี ทั้งนี้รวมถึงเงินที่ไดนําไปวางเปนประกันกับสํานักหักบัญชีใน
การทําธุรกรรมอนุพันธ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจาหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขาย
หลักทรัพยในตางประเทศผานบริษัทหลักทรัพยตางประเทศ

82
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4.8

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและลูกหนี้ธุรกิจสัญญา
ซื้อขายลวงหนาหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบวกดอกเบี้ยคางรับ
ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยใหรวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพยดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพยโดยใช
หลักทรัพยที่ซื้อนั้นมาวางเปนประกัน ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพยและลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน อัน
ไดแก เงินที่นําไปวางเปนประกันกับเจาหนี้หุนยืมหรือสํานักหักบัญชี และรวมถึงลูกหนี้อื่น เชน ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย
ดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่อยูระหวางดําเนินคดี
ประนอมหนี้หรือผอนชําระ เปนตน
บริษัทฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนี้แตละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกชําระและ
มูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไมเพียงพอและ/หรือมีโอกาส
ที่ไดรับชําระคืนไมครบ ทั้งนี้ บริษัทฯถือพื้นฐานการจัดชั้นหนี้และการตั้งสํารองตามหลักเกณฑดังนี้
ก) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง
(1) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว แตไมไดรับการชําระหนี้และบริษัทฯไดดําเนินการ
จําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแลว
(2) มูลหนี้สวนที่บริษัทฯไดทําสัญญาปลดหนี้ให
ข) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะสวนที่สูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะดังนี้
(1) ลูกหนี้ทั่วไป และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต่ํากวามูลหนี้
(2) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินไมเกินทุกสามเดือน ซึ่งคางชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยตั้งแตสามเดือน
ขึ้นไป
(3) ลูกหนี้ผอนชําระรายที่มีงวดการชําระเงินเกินกวาทุกสามเดือน เวนแตมีหลักฐานที่ชัดเจนและมีความเปนไปได
คอนขางแนที่บริษัทฯจะไดรับชําระหนี้ทั้งหมด
ค) มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้สวนที่ไมสูงเกินกวาหลักประกันของลูกหนี้ที่เขาลักษณะตาม ข)
โดยบริษัทฯตัดจําหนายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัญจะสูญในอัตราไมต่ํา
กวารอยละหนึ่งรอยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจํานวน ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามหนังสือที่ กธ. 33/2543 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544
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4.9

อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา
อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรง ตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ดังนี้
อาคารชุด
สวนปรับปรุงสินทรัพยตามสัญญาเชา
เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องตกแตงและติดตั้ง
ยานพาหนะ

20
12
3, 5, 6
5, 6
5

ป
ป
ป
ป
ป

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับงานระหวางติดตั้ง
คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
บริษัทฯตัดรายการอาคารและอุปกรณออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใชหรือการจําหนาย กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่
ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ
ตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี
4.10 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย
บริษัทฯบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรก สินทรัพยไมมีตัวตน
แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของ
สินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นอาจเกิดการดอยคา บริษัทฯ
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัด
จําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 ป
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4.11 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาษีเงินไดปจจุบัน
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคํานวณจากกําไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฏหมายภาษีอากร
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีนั้น
บริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะปรับ
ลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ได
บันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ
4.12 สินทรัพยรอการขาย
สินทรัพยรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนซึ่งถือตามราคาประเมินลาสุดหักดวยประมาณการ
คาใชจายในการขายแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
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4.13 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของสินทรัพยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาว
อาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชี
ของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคา
จากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่
สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่ งซึ่งเปนลักษณะเฉพาะ
ของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมิน
มูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหัก
ดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้น ผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูใน
งวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผล
ขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
ภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของ
กําไรหรือขาดทุนทันที
4.14 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ภาระของบริษัทฯจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก เชน ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ลูกคาซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด ภาระที่ตองสง
มอบหลักทรัพยเนื่องจากการขายชอรตหรือการยืมหลักทรัพย และภาระที่ตองสงคืนทรัพยสินที่บริษัทฯถือไวเพื่อเปน
การประกันการใหยืมหลักทรัพย
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4.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมี
อิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงาน
4.16 สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญยังคงอยูกับผูใหเชา จะ
จัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา)
จะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
4.17 เงินตราตางประเทศ
รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพยและ
หนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศ ไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.18 ผลประโยชนพนักงาน
ก) ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบโครงการพนักงานรวมทุนและวันลา
พักรอนเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ข) ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่
บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงิน
ที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ
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ค)

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)
บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือวา
เงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่
ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชนหลังออก
จากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน

4.19 ประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลวและมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ
สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันไดอยางนาเชื่อถือ
5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและประมาณการดังกลาวนี้อาจสงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและตอขอมูลที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการ
ไว การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ มีดังนี้

5.1

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาเกิดจากการปรับมูลคาของลูกหนี้จากความ
เสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ กลต. ประกอบกับดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้นั้นมีปญหาในการจายชําระคืน โดยใชการวิเคราะหสถานะของ
ลูกหนี้แตละราย ความนาจะเปนของการผิดนัดและมูลคาของหลักทรัพยที่ใชค้ําประกัน

5.2

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเมื่อฝายบริหารพิจารณาวาเงินลงทุนดังกลาวมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น
ซึ่งการที่จะระบุวาเงินลงทุนมีขอบงชี้ของการดอยคาหรือไมนั้น จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนโดย
การวิเคราะหสถานะของเงินลงทุนแตละรายการ

เอกสารแนบ 3
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5.3

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
บริษัทฯจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควร
รับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดใน
อนาคตในแตละชวงเวลา

5.4

การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณาวาบริษัทฯ
ไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหนี้สินดังกลาวแลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐาน
ของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน

5.5

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อ
ขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิค
และแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดย
คํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

5.6

อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและ
มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตอง
ใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

5.7

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตอง
อาศัยขอสมมติฐานตางๆในการประมาณนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงใน
จํานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟอ เปนตน

บริษัทหลักทรั3พย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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6.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย
เงินฝากประจําที่มีอายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันไดมา
ตั๋วสัญญาใชเงินประเภทเผื่อเรียก
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7.

2555
100,000,000
(100,000,000)
-

(หนวย: บาท)
2554
400,000,000
(400,000,000)
-

2555

(หนวย: บาท)
2554

เงินฝากในสถาบันการเงิน

เงินฝากประจําที่มีอายุเกินกวา 3 เดือนนับจากวันไดมา
หัก: เงินฝากในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
เงินฝากในสถาบันการเงิน

8.

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

(หนวย: บาท)
2554
71,150
227,899,340
1,130,000,000
130,000,000
1,487,970,490
(1,252,084,880)
235,885,610

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ตราสารทุนและตราสารหนี้
สัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ
รวมลูกหนี้สํานักหักบัญชี
หัก: ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษัทฯเพื่อลูกคา
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี

90
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453,653,472
32,630,609
35,249,039
521,533,120
(30,926,912)
490,606,208

148,779,882
36,390,284
2,405,782
187,575,948
(36,145,924)
151,430,024
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9.

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
(หนวย: บาท)
2554

2555
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด
เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย
ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา - สุทธิ

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

551,400,072
3,015,815,017
257,121,899
250,896,899
6,725,843
4,081,959,730
13,768,532
(6,749,416)
4,088,978,846

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

497,612
497,612
4,089,476,458

9.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่ระงับการรับรูรายไดตามเกณฑคงคางเปนจํานวนเงิน
ประมาณ 6.4 ลานบาท (2554: 6.7 ลานบาท)

9.2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯไดจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่อง การจัดทําบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของ
บริษัทหลักทรัพย ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
2555
คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตั้งไว

มูลหนี้
มูลหนี้จัดชั้นปกติ
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

เอกสารแนบ 3
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มูลหนี้สุทธิหลังหัก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

7,969,481

-

7,969,481

-

-

6,335
7,975,816

6,335
6,335

7,969,481
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(หนวย: พันบาท)
2554
คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญที่ตั้งไว

มูลหนี้
มูลหนี้จัดชั้นปกติ
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
รวม

มูลหนี้สุทธิหลังหัก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4,089,476

-

4,089,476

-

-

-

6,749
4,096,225

6,749
6,749

4,089,476

9.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกันจํานวนประมาณ 618.9 ลานบาท เปนเงินสดที่บริษัทฯวางเปน
ประกันการยืมหลักทรัพยเพื่อธุรกรรมการยืมและใหยืมหลักทรัพย และมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยที่ยืมมามีจํานวน
ประมาณ 560.7 ลานบาท (2554: 257.1 ลานบาท และ 250.9 ลานบาท ตามลําดับ)

9.4

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ยอดตนงวด
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด
ยอดปลายงวด

เอกสารแนบ 3
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(หนวย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแตวันที่
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง
31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2554
6,749,416
6,749,416
(414,018)
6,749,416
6,335,398

หนา 24

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2555

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
10.

เงินลงทุน

10.1 จําแนกตามประเภทของการลงทุน
(หนวย: บาท)
2555
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลคา
ตัดจําหนาย
ยุติธรรม

2554
ราคาทุน/ราคาทุน
มูลคา
ตัดจําหนาย
ยุติธรรม

หลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุนจดทะเบียน
หนวยลงทุน
รวม
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
หัก: คาเผื่อการดอยคา
หลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ตั๋วเงินคลัง
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการ
ของตลาด
หัก: คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ

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

15,675,250
(9,203,382)
6,471,868

เงินลงทุน - สุทธิ

15,597,246

253,271,770

30,210
631,108
661,318
(75,045)
(30,210)
556,063
8,569,315
8,569,315

556,063
556,063

9,333,816
242,334,722
251,668,538
1,788,371
(6,657,007)
246,799,902

3,811,500
242,988,402
246,799,902

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตั๋วเงินคลังซึ่งจัดประเภทเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดจํานวน
1,313.4 ลานบาท ซึ่งในจํานวนนี้เปนสวนของลูกคาที่บริษัทฯตองสงคืนเมื่อลูกคาทวงถามเปนจํานวน 1,304.8 ลานบาท
ดังนั้นคงเหลือเปนเงินลงทุนในสวนของบริษัทฯ จํานวน 8.6 ลานบาท

เอกสารแนบ 3
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

หนา 25
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
10.2 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ - สวนเกินทุน(ต่ํากวาทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน

ยอดยกมาตนงวด
เปลี่ยนแปลงระหวางงวดจาก
- การตีราคา
- การขาย
- ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายงวด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
1,377,046
(2,632,761)
769,345
426,334
(60,036)

10.3 กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพย
หลักทรัพยเพื่อคา
หลักทรัพยเผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
โอนกลับขาดทุนจากการดอยคา
รวมกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

(3,716,789)
(769,345)
(5,000)
6,636,797
2,145,663

(หนวย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2554
1,003,847
(8,933)
458,841
(76,709)
1,377,046
(หนวย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2554 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
(257,730)
(458,841)
(716,571)

10.4 ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้
เงินปนผลจากตราสารทุน/หนวยลงทุน
รวมดอกเบี้ยและเงินปนผลจาก เงินลงทุน

94
เอกสารแนบ 3

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
28,251,625
527,113
28,778,738

(หนวย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2554 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
99,220
99,220

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
หนา 26

รายงานประจ�ำปี 2555

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
11. อาคารและอุปกรณ
(หนวย: บาท)

อาคารชุด
ราคาทุน
1 มกราคม 2555
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย
โอนเขา/โอนออก
31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2555
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย
31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2555

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เครื่องใช
เครื่องตกแตง
งานระหวาง
สํานักงาน
และติดตั้ง
ยานพาหนะ
ติดตั้ง

22,704,701
22,704,701

183,696,167
5,723,262
(3,234,861)
966,613
187,151,181

119,844,186
1,410,896
(219,481)
10,250,945
131,286,546

27,954,034
27,954,034

4,110,268 358,309,356
9,801,314 16,935,472
- (3,454,342)
(11,217,558)
2,694,024 371,790,486

18,441,571
18,441,571

128,495,132
24,666,836
(3,234,749)
149,927,219

56,813,658
18,798,210
(219,443)
75,392,425

8,850,334
5,499,398
14,349,732

-

212,600,695
48,964,444
(3,454,192)
258,110,947

4,263,130

37,223,962

55,894,121

13,604,302

2,694,024

113,679,539
48,964,444

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน
1 กันยายน 2554
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา/โอนออก
31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสะสม
1 กันยายน 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด
31 ธันวาคม 2554
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2554

รวม

(หนวย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เครื่องใช
เครื่องตกแตง
งานระหวาง
สํานักงาน
และติดตั้ง
ยานพาหนะ
ติดตั้ง
รวม
อาคารชุด
22,704,701
22,704,701

171,963,581
10,473,702
1,258,884
183,696,167

118,820,971
741,894
281,321
119,844,186

27,954,034
27,954,034

18,441,571
18,441,571

120,547,997
7,947,135
128,495,132

50,929,898
5,883,760
56,813,658

6,986,732
1,863,602
8,850,334

-

196,906,198
15,694,497
212,600,695

4,263,130

55,201,035

63,030,528

19,103,700

4,110,268

145,708,661

คาเสื่อมราคาสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554

เอกสารแนบ
บริษัทหลักทรั3 พย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

2,050,065 343,493,352
3,600,408 14,816,004
(1,540,205)
4,110,268 358,309,356

15,694,497

หนา 27
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อาคารชุดของบริษัทฯจํานวน 4.3 ลานบาท ไมไดมีการใชงานแลวและอยูระหวางรอการ
จําหนาย นอกจากนี้ บริษัทฯมีเครื่องใชสํานักงาน เครื่องตกแตงและติดตั้ง และยานพาหนะจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อม
ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู โดยราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ
110.0 ลานบาท (2554: 4.3 ลานบาท และ 107.2 ลานบาท ตามลําดับ)
12.

สินทรัพยไมมีตัวตน
(หนวย: บาท)

ซอฟทแวรคอมพิวเตอร
ซอฟทแวรระหวางติดตั้ง
รวมสินทรัพยไมมีตัวตน
หัก: คาตัดจําหนายสะสม

อายุการตัด
จําหนายคงเหลือ
0 - 4.95 ป

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

ยอดยกมา
ตนป
71,814,645
2,542,449
74,357,094
(61,942,682)
12,414,412

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เพิ่มขึ้น/
จําหนาย/
โอนเขา
ตัดจําหนาย
โอนออก
4,553,018
3,208,929
(4,080,790)
7,761,947
(4,080,790)
- (4,260,032)
7,761,947 (4,260,032)
(4,080,790)

ยอดคงเหลือ
ปลายป
76,367,663
1,670,588
78,038,251
(66,202,714)
11,835,537
4,260,032

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หนวย: บาท)

อายุการตัด
จําหนายคงเหลือ
ซอฟทแวรคอมพิวเตอร
0 - 4.90 ป
ซอฟทแวรระหวางติดตั้ง
รวมสินทรัพยไมมีตัวตน
หัก: คาตัดจําหนายสะสม
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น/
จําหนาย/
ยอดคงเหลือ
ตนงวด
โอนเขา
ตัดจําหนาย
โอนออก
ปลายงวด
71,084,305
730,340
71,814,645
1,554,407
1,375,992
(387,950)
2,542,449
72,638,712 2,106,332
(387,950)
74,357,094
(60,372,864)
- (1,569,818)
(61,942,682)
(387,950)
12,414,412
12,265,848 2,106,332 (1,569,818)

คาตัดจําหนายสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวนั ที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2554

1,569,818

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีซอฟทแวรคอมพิวเตอรจํานวนหนึ่งซึ่งตัดจําหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนกอน
หักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 57.6 ลานบาท (2554: 50.8 ลานบาท)

เอกสารแนบ 3
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัดหน(มหาชน)
า 28
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
13.

สินทรัพย/หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สรุปไดดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
ภาษีเงินไดปจจุบัน:
ภาษีเงินไดสําหรับงวด
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี/ปรับปรุงงวดกอน
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2554

73,427,815

4,113,095

(14,494,366)

15,678,506

2,932,651
61,866,100

5,650,460
25,442,061

จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 และสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สรุปไดดังนี้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับกําไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

บริ
ษัทหลักทรั3พย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ

(หนวย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2554

428,586

(112,477)

(2,252)

35,768

426,334

(76,709)
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใชสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และสําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สามารถแสดงไดดังนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแตวันที่
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
249,856,552
62,881,113
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินได
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
รอยละ 23
รอยละ 30
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดคูณอัตราภาษี
57,467,007
18,864,334
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง
อัตราภาษี/ปรับปรุงงวดกอน
2,932,651
5,650,460
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:
คาใชจายตองหาม
1,702,296
964,836
รายไดที่ไดรับยกเวน
(232,334)
(29,766)
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
(3,520)
(7,803)
927,267
1,466,442
รวม
61,866,100
25,442,061
คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
1,844,719
3,172,078
คาเผื่อการดอยคาสินทรัพยรอการขาย
5,570,240
5,570,240
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/สํารองลูกหนี้อื่น
1,281,959
1,281,959
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานหลังออกจากงาน
9,965,254
9,066,131
คาใชจายพนักงานคางจาย
21,869,544
9,484,488
สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
15,009
อื่น ๆ
4,346,873
4,607,915
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
44,893,598
33,182,811
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
(411,325)
อื่น ๆ
(129,080)
(5,640)
รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
(129,080)
(416,965)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
32,765,846
44,764,518
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เอกสารแนบ 3

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
หนา 30

รายงานประจ�ำปี 2555

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปนรอยละ 23 ในป
2555 และเปนรอยละ 20 ตั้งแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554 ไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตรา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวสําหรับป 2555-2557 บริษัทฯไดสะทอนผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาวในการคํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามที่แสดงไวขางตนแลว
14.

สินทรัพยอื่น

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

15.

2555
66,684,608
35,737,458
16,749,276
15,000,000
11,087,794
5,000,000
4,809,401
1,553,519
7,124,997
163,747,053

(หนวย: บาท)
2554
67,447,947
60,000,000
32,287,322
16,398,389
15,000,000
7,383,494
5,000,000
2,433,818
4,544,052
1,170,729
211,665,751

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินกูยืมจากสถาบันการเงินเปนเงินกูยืมในประเทศทั้งจํานวน โดยสามารถจําแนก
ไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)

ตั๋วสัญญาใชเงิน
เงินกูยืม
รวมเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ตอป
(รอยละ)
3.15 - 3.40
3.85 - 4.33

บริ
ษัทหลักทรั3พย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ

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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หนา 31

รายงานประจ�ำปี 2555

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
(หนวย: พันบาท)

ตั๋วสัญญาใชเงิน
รวมเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ตอป
(รอยละ)
3.98 – 4.05

2554
ระยะเวลาคงเหลือของหนี้
ที่จะครบกําหนดชําระ
เมื่อทวงถาม นอยกวา 1 ป
1 - 5 ป
450,000
450,000
-

รวม
450,000
450,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินกูยืมดังกลาวขางตนจํานวน 900 ลานบาท เปนเงินกูยืมจากสาขาของธนาคารตางประเทศแหง
หนึ่ง โดยมีกําหนดชําระคืนเงินตน 2 - 3 ป คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละคงที่ตอป และมีกําหนดจายดอกเบี้ยทุกเดือน ภายใต
สัญญาเงินกูยืมดังกลาวไดกําหนดเงื่อนไขใหบริษัทฯตองจายคาธรรมเนียมหรือผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิก
สัญญาหรือจากการจายชําระคืนเงินกูยืมกอนครบกําหนดซึ่งคํานวณตามหลักเกณฑที่ระบุในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทฯยัง
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอ
สวนของเจาของตองไมเกิน 1.5:1 อัตราการจายเงินปนผล เปนตน
16.

เจาหนี้สํานักหักบัญชี
2555
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
ตราสารทุนและตราสารหนี้
สัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้สํานักหักบัญชี

17.

551,398,156
217,715
551,615,871

(หนวย: บาท)
2554
113,214,864
549,915
113,764,779

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
2555
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน
เจาหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย
รวมเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
ดอกเบี้ยคางจาย
รวมเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
รวมเจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
รวมเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

เอกสารแนบ 3
100

(หนวย: บาท)
2554

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

431,011,340
258,092,406
250,896,899
940,000,645
2,978,399
942,979,044

1,457,697
1,457,697
2,570,197,639

942,979,044

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด หน
(มหาชน)
า 32

รายงานประจ�ำปี 2555

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
18.

ประมาณการหนี้สิน - สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนงวด
ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จายในระหวางงวด
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายงวด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
45,330,655
3,939,591
1,826,120
(1,270,095)
49,826,271

(หนวย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2554 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม2554
43,777,196
1,299,662
591,367
(337,570)
45,330,655

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่รวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงไดดังนี้

ตนทุนบริการในปจจุบัน
ตนทุนดอกเบี้ย
รวมคาใชจายทีร่ ับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
3,939,591
1,826,120
5,765,711

(หนวย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2554 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม2554
1,299,662
591,367
1,891,029

สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมิน สรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออกถัวเฉลี่ย

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3

รอยละ 4.1 ตอป
รอยละ 5 - 8 ตอป
รอยละ 5 - 35 ตอป ขึ้นอยูกับอายุพนักงาน
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
19.

หนี้สินอื่น
2555
111,937,267
25,749,167
45,508,630
24,902,914
208,097,978

คาใชจายพนักงานคางจาย
คาใชจายคางจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น
20.

(หนวย: บาท)
2554
44,367,985
29,901,828
40,005,283
46,868,825
161,143,921

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงคของบริษัทฯในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯคือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยาง
ต อ เนื่ อ ง และการดํ า รงเงิ น กองทุ น สภาพคล อ งสุ ท ธิ ใ ห เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

21.

สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงิน
ปนผลได ซึ่งบริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายครบเต็มจํานวนแลว

22.

หุนทุนซื้อคืน
1) การเปลี่ยนแปลงของหุนทุนซื้อคืน
จํานวนหุน
จํานวนเงิน (บาท)

31 ธันวาคม 2554
3,287,200
96,993,325

ออกจําหนายใหม
3,287,200
96,993,325

31 ธันวาคม 2555
-

2) การเปลี่ยนแปลงสวนเกินทุนของหุนทุนซื้อคืน

สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน

102

เอกสารแนบ 3

31 ธันวาคม 2554
-

เพิ่มขึ้น
1,487,250

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2555
1,487,250

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัดหน(มหาชน)
า 34

รายงานประจ�ำปี 2555

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติการจําหนายหุนที่ซื้อคืน โดยมีจํานวนหุนที่จะจําหนายคืน 3,287,200
หุน คิดเปนรอยละ 4.59 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ซึ่งมีระยะเวลาในการจําหนายหุนที่ซื้อคืนตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2556 และราคาที่จะจําหนายหุนที่ซื้อคืนจะตองไมนอยกวาราคาปดของหุนเฉลี่ย 5 วันทําการซื้อขายกอนหนานั้น
หักดวยจํานวนรอยละ 15 ของราคาปดเฉลี่ยดังกลาว โดยในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดทยอยจําหนายหุนทุน
ซื้อคืนออก ทั้งจํานวนตามหลักเกณฑที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีกําไรจากการจําหนายหุนทุน ซื้อคืน
จํานวน 1.5 ลานบาท ซึ่งไดรับรูไวเปนสวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืนในสวนของเจาของ
23.

รายไดคานายหนา

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย
คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
รวมรายไดคานายหนา
24.

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
664,412,041
60,791,654
725,203,695

(หนวย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2554
178,739,809
27,229,492
205,969,301

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
17,301,164
7,430,000
19,453,130
50,367,418
8,163,358
102,715,070

(หนวย: บาท)
สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2554
498,281
4,230,000
4,432,408
3,760,000
2,229,304
15,149,993

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ

การจัดจําหนายหลักทรัพย
ที่ปรึกษาทางการเงิน
การยืมและใหยืมหลักทรัพย
การสนับสนุนธุรกิจ
อื่น ๆ
รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ

เอกสารแนบ
บริ
ษัทหลักทรั3พย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

หนา 35
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บริษัทหลัำกปีทรั2555
พย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
รายงานประจ�

25.

คาตอบแทนกรรมการ
คา ตอบแทนกรรมการนี้เ ปน ผลประโยชนที่จา ยใหแ กก รรมการของกิจ การตามมาตรา 90 ของพระราชบัญ ญัติ
บริษัท มหาชนจํา กัด โดยไมร วมเงิน เดือ น โบนัส และผลประโยชนที่เ กี่ย วขอ งที่ จา ยใหแ กก รรมการซึ่ง ดํา รง
ตําแหน งเปนผูบ ริหาร

26.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริษัท ฯและพนั ก งานไดรว มกัน จดทะเบีย นจัด ตั้ง กองทุ น สํา รองเลี้ย งชี พ ตามพระราชบัญ ญัติก องทุ น สํา รองเลี้ย ง
ชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ง ประกอบดว ยเงิน ที่พ นัก งานจา ยสะสมและเงิน ที่ บ ริ ษั ท ฯจ า ยสมทบให ใ นอัต ราร อ ยละ 5 - 10
ของเงิน เดือ น กองทุน สํา รองเลี้ย งชีพ นี้ บ ริห ารโดยบริษัท หลัก ทรัพ ยจั ด การกองทุน ทิส โก จํา กั ด และจะจา ยให
พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบีย บวาดวยกองทุนฯดั งกลาว
สํา หรับ ปสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2555 บริษัท ฯไดจา ยเงิน สมทบเข า กองทุน ฯเปน จํา นวนเงิ น 17.9 ลา นบาท
(สําหรั บงวดสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554: 6.5 ลานบาท)
นอกจากการจา ยเงิ น สมทบเขา เงิน กองทุน ตามปกติแ ลว บริ ษั ท ฯยัง ได ตั้ง สํา รองเพื่อ จา ยสมทบเพิ่ม เติ ม สํา หรับ
พนัก งานที่ทํา งานกับ บริษัท ฯครบ 5 ป และ 10 ป อีก จํา นวนหนึ่ง เงิน สํา รองเพื่อ จา ยสมทบเพิ่ม เติม นี้มิไ ดจัด ตั้ ง
เปน เงิน กองทุน และจะสมทบให กับ พนัก งานที่เ ขา ทํา งานกับ บริษัท ฯกอ นวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2529 เท า นั้น
หนี้สินดังกลาวไดรวมเปนสวนหนึ่งของรายการหนี้สินอื่นแลว

27.

กําไรตอหุน
กํา ไรตอ หุน ขั้น พื้น ฐานคํา นวณโดยการหารกํา ไรสํา หรับ งวด (ไมร วมกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ อื่น ) ดว ยจํา นวนหุน
สามั ญ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่ออกจําหนายอยูในระหวางงวดโดยสุท ธิจากหุนสามัญ ซื้อ คืนที่ถือ โดยบริษัท ฯ

กําไรสําหรับงวด (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุน (บาท/หุน)

เอกสารแนบ 3
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
187,990,452
68,672,001
2.74

สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2554
37,439,052
68,395,100
0.55

หนา 36

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2555

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
28.

เงินปนผล
ในระหวางงวด บริษัทฯไดประกาศจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
อนุมัติโดย
เงินปนผลจายจากผลการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ดําเนินงานสําหรับ
ประจําปครั้งที่ 1/2555
รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555
วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2554
เงินปนผลจายจากผลการ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ดําเนินงานประจําปสิ้นสุด
ประจําปครั้งที่ 1/2554
วันที่ 31 สิงหาคม 2554
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554

29.

จํานวนเงินปนผล
เงินปนผลที่
ประกาศจายตอหุน
ที่ประกาศจาย
(ลานบาท)
(บาท)
34
0.50

212

3.10

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และสําหรับรอบระยะเวลาบั ญชี สิ้ นสุดวั นที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังตอไปนี้
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
Nomura Singapore Limited
Nomura Securities Co.,Ltd.
Nomura International (Hong Kong) Limited
Nomura International Plc.
Nomura Investments (Singapore) Private Limited
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด

เอกสารแนบ
บริษัทหลักทรั3พย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ
มีผูถือหุนใหญรวมกัน
มีผูถือหุนใหญรวมกัน
มีผูถือหุนใหญรวมกัน
มีผูถือหุนใหญรวมกัน
มีผูถือหุนใหญรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน

หนา 37
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
รายการธุร กิจ กับ กิจการที่เกี่ยวของกันดังกล าวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามสัญญาที่ตกลงรวมกั น
ระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยรายการที่มีสาระสําคัญสามารถสรุปไดดังนี้
สําหรับป
สําหรับงวด
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

(หนวย: บาท)
นโยบายการกําหนดราคา

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางงวด
รายไดคานายหนา
- Nomura Singapore Limited

24,866,011

15,409,100

คาธรรมเนียมรับจากการใหบริการสนับสนุนธุรกิจ
- Nomura Singapore Limited

10,860,296

3,760,000

คาธรรมเนียมรับจากการใหบริการงานวิจัย
- Nomura Securities Co., Ltd.

ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรา
กําไรรอยละ 10

6,500,000

1,950,000

คาธรรมเนียมรับจากการแนะนําลูกคา
- Nomura Singapore Limited

ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตรา
กําไรรอยละ 10

1,453,002

212,435

คาธรรมเนียมรับจากการจัดจําหนายหลักทรัพย
- Nomura International Plc.

คํานวณจากรายการที่เกิดขึ้นจริง
ของลูกคาทีบ่ ริษทั ฯแนะนํา
และอัตรารอยละที่กําหนดใน
สัญญา ซึ่งเทียบเคียงไดกับ
ธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน

13,436,782

-

คาธรรมเนียมรับจากการยืมและใหยืมหลักทรัพย
- Nomura International Plc.

อัตราทีก่ ําหนดจากคาธรรมเนียม
รับจากการจัดจําหนาย

2,618,905

-

อัตราคาธรรมเนียมที่คิดกับ
ลูกคาทั่วไป

39,507,122

-

อัตราทีก่ ําหนดจากขอบเขตและ
ปริมาณของงานทีไ่ ดรับ
มอบหมาย

1,385,885

471,202

อัตราเดียวกับลูกคาทั่วไปที่ไมมี
ความเกี่ยวโยงกัน

คาธรรมเนียมรับจากการใหบริการอืน่ ๆ
- Nomura Securities Co., Ltd.

คาบริการเชื่อมตอเครือขายระบบคอมพิวเตอร
- บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด
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เอกสารแนบ 3

อัตราคานายหนาที่คิดกับลูกคา
ทั่วไป และ Exclusive Partner
ตามหลักเกณฑของตลาด
หลักทรัพยฯและสํานักงาน
ก.ล.ต.

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
หนา 38
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
(หนวย: บาท)

สําหรับป
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555

สําหรับงวด
สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554

รายการที่เกิดขึ้นในระหวางงวด (ตอ)
คานายหนาจายจากการซื้อขายหลักทรัพยตางประเทศ
- Nomura Singapore Limited

761,031

123,932

คํานวณจากมูลคาซือ้ ขายหลักทรัพย
และอัตราคานายหนาที่เทียบเคียง
กับลูกคาทั่วไปที่ไมมีความเกี่ยวโยงกัน

คาธรรมเนียมจายจากการแนะนําลูกคา
- Nomura Securities Co., Ltd.

104,907

251,777

คํานวณจากอัตรารอยละของคาบริการ
ที่ไดรับจากลูกคา

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมแกพนักงาน
- กรรมการ

47,346

17,490

อัตราเดียวกันกับพนักงานอื่นของ
บริษัทฯ

160,000

80,000

อัตราคาบริการเปนราคาเหมาจาย

คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย
- กรรมการ

นโยบายการกําหนดราคา

ยอดคงคางของรายการระหวางกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงภายใตรายการดังตอไปนี้
2555
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
- Nomura Singapore Limited
- Nomura International Plc.
สินทรัพยอื่น - รายไดคาธรรมเนียมคางรับ
- Nomura Singapore Limited
- Nomura Securities Co., Ltd.
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.
หนี้สินอื่น
- Nomura International (Hong Kong) Limited
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
- กรรมการ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3

(หนวย: บาท)
2554

9,320,866
234,600,000

27,293,293
-

1,172,390
3,511,010

167,472
1,950,000

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

-

106,284,420
201,972,433

679,972
-

46,459

46,459

1,603,766

1,868,266
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ
คาตอบแทนหรือผลประโยชนทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินที่จายใหแกกรรมการและผูบริหารสําคัญของบริษัทฯมีดังนี้
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
85,537,178
1,845,903
87,383,081

ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

30.

(หนวย: บาท)
สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2554
32,652,952
601,676
33,254,628

การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา และธุรกิจวาณิช
ธนกิจ บริษัทฯดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย
ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 และสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)

รายไดทั้งสิ้น
กําไร (ขาดทุน) จากการ
ดําเนินงานตามสวนงาน
รายไดและคาใชจายที่
ไมไดปนสวน
ดอกเบี้ยและเงินปนผล
ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย
รายไดอื่น
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด

เอกสารแนบ 3
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สวนงานนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
สําหรับป
สําหรับงวด
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
744
210
275

74

สวนงานวาณิชธนกิจ
สําหรับป
สําหรับงวด
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
63
5
40

(3)

สวนงานอื่น ๆ
รวม
สําหรับป
สําหรับงวด สําหรับป
สําหรับงวด
สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
21
6
828
221
7

1

322

72

65

29

216
6
(74)
(285)
(62)
188

53
15
(17)
(90)
(25)
37
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
(หนวย: ลานบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สวนงานนายหนาซื้อขาย
หลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
2554
2555

สวนงานวาณิชธนกิจ
2555
2554

สวนงานอื่น ๆ
2555
2554

รวม
2555
114
9,136
9,250

อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยสวนกลาง
รวมสินทรัพย

31.

2554
146
4,987
5,133

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังตอไปนี้

31.1 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาสํานักงานและยานพาหนะซึ่งจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคตโดยจะถึง
กําหนดชําระตามระยะเวลานับตั้งแตวันสิ้นงวดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
2555

2554

ภายในหนึ่งป

45.2

18.6

ตั้งแต 1 - 2 ป

40.8

6.0

ตั้งแต 2 ป ขึ้นไป

28.1

1.9

31.2 บริษัทฯมีภาระผูกพันคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซึ่งตองจายใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนคงที่ที่กําหนดไว อัตรารอยละของมูลคา
การซื้อขายและ/หรืออัตรารอยละของมูลคาการชําระและรับชําระราคาหลักทรัพยสุทธิเปนรายเดือน
31.3 บริษัทฯมีภาระผูกพันคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนากับบริษัท ตลาด
อนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวนเงินคงที่ที่กําหนดไว
และ/หรือเปนอัตราตอสัญญาสําหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา
31.4 บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย ใหกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยคํานวณจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยใน
อัตรารอยละ 0.0007 - 0.0018 และสําหรับคาธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจคาหลักทรัพย การจัดจําหนายหลักทรัพย
และคาธรรมเนียมอื่นที่บริษัทฯไดรับอนุญาต กําหนดใหจายในอัตรารอยละ 1 ตอปของรายไดจากการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยขางตน ทั้งนี้ คาธรรมเนียมโดยรวมจะตองไมต่ํากวา 500,000 บาทตอป

เอกสารแนบ
บริษัทหลักทรั3พย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
31.5 โครงการพนักงานรวมลงทุน
บริษัทฯไดมีโครงการพนักงานรวมลงทุน (Employee Joint Investment Program: EJIP) ซึ่งเปนหนึ่งในสวัสดิการ
พนักงานของบริษัทที่สนับสนุนใหพนักงานที่สมัครใจเขารวมเปนสมาชิกเก็บออมโดยการซื้อหุนของบริษัทฯ ซึ่งสมาชิก
ตองจายเงินสมทบเปนจํานวนหรือสัดสวนที่เทากันทุกเดือนแตตองไมต่ํากวา 500 บาท และไมเกินรอยละ 10 ของ
เงินเดือนและคาเฉลี่ยผลประโยชนอื่น (Incentive) และบริษัทฯจะจายเงินสมทบใหกับสมาชิกในโครงการ เปนจํานวน
รอยละ 10 ของจํานวนเงินที่พนักงานจายสมทบ
ในระหวางงวด บริษัทฯจายสมทบเงินใหกับสมาชิกในโครงการตามสัดสวนและไดแสดงไวเปนสวนหนึ่งของคาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงาน
32.

เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สินทางการเงินหรือตรา
สารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบการเงินที่เปน
ตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกําไรหรือเพื่อการคา
บริษัทฯมีเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้/เจาหนี้สํานักหักบัญชี ลูกหนี้/เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา เงินลงทุน เงินใหกูยืมแกพนักงาน
และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหาร
ความเสี่ยงดังนี้

32.1 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา ฝายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทฯจึงไมคาด
วาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัว
เนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจาก
การใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะ
การเงิน

เอกสารแนบ 3
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32.2 ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยในตลาด ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญจําแนกตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้
(หนวย: ลานบาท)

2555
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
เงินลงทุน
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
และมีระยะเวลาคงเหลือกอน
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมหรือวันครบกําหนดสัญญา
1 - 5 ป
นอยกวา 1 ป

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
ไมมี
ดอกเบี้ย

อัตรา
ลอยตัว

รวม

อัตรา
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

(หนวย: ลานบาท)
2554
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตรา
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
อัตราตลาด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา
เงินลงทุน
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญา
ซื้อขายลวงหนา

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
และมีระยะเวลาคงเหลือกอน
การกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมหรือวันครบกําหนดสัญญา
1 - 5 ป
นอยกวา 1 ป

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
ไมมี
ดอกเบี้ย

อัตรา
ลอยตัว

รวม

อัตรา
คงที่

รอยละตอป รอยละตอป

210
-

-

-

26
151

236
151

2.32
-

-

3,016
67

251
-

-

816
253
-

4,083
253
67

5.54
2.75

5.54
-

-

450
-

-

114

450
114

-

4.03
-

-

251

-

692

943

-

3.50
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32.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองคือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากที่บริษัทฯไมสามารถเปลี่ยน
สินทรัพยเปนเงินสดและหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาที่บริษัทฯจะตอง
นําไปชําระภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
(หนวย: ลานบาท)
2555
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป ไมมีกําหนด
เมื่อทวงถาม นอยกวา 1 ป
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา

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

(หนวย: ลานบาท)
2554
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
เมื่อทวงถาม นอยกวา 1 ป
1 - 5 ป
มากกวา 5 ป ไมมีกําหนด
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหกูยืมแกพนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้สํานักหักบัญชี
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา

เอกสารแนบ 3
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รวม

236
-

151

-

-

-

236
151

508
247
-

566
1

8

58

3,016
6
-

4,090
253
67

-

450
114

-

-

-

450
114

509

434

-

-

-

943
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32.4 ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯไมมีสินทรัพยและหนี้สินสุทธิที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญ
32.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
บริ ษัท ฯมี ค วามเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงราคาตลาดของตราสารทุ นหรือ หุ น ทุน เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯมี เ งิ น ลงทุ น ใน
หลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจจะทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทาง
การเงิน
32.6 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือจายชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝาย
มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ บริษัทฯไดมีการประมาณการ
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้
ก) สินทรัพยทางการเงิน
ในการกําหนดราคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินสวน
ใหญถือตามจํานวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และเงินใหกูยืม
แกพนักงาน ซึ่งจะมีราคาใกลเคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากมูลคาตราสารทางการเงินสวนใหญจะขึ้นอยูกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด มูลคายุติธรรมของลูกหนี้สํานักหักบัญชีถือตามราคาตามบัญชี เนื่องจากมีกําหนดชําระระยะสั้น
สวนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เปนมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองจะใชราคา
ตลาดเปนราคายุติธรรม เชน เงินลงทุน เปนตน สวนมูลคายุติธรรมของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาถือตามราคาตามบัญชีหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ข) หนี้สินทางการเงิน
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เจาหนี้สํานักหักบัญชีและเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาถือตาม
ราคาตามบัญชี เนื่องจากมีกําหนดชําระระยะสั้นและคิดดอกเบี้ยในอัตราใกลเคียงกับตลาด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯไมแตกตางไปจากมูลคายุติธรรม
อยางมีสาระสําคัญ
33.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
หน่วย : บาท
ล�ำดับ
ชื่อบริษัทผู้จ่าย
ชื่อผู้สอบบัญชี
1 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
(ส�ำหรับรอบปีบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2555 (โดยนางสาวสมใจ คุณปสุต)
ถึง 31 ธันวาคม 2555)

ค่าสอบบัญชี
1,250,000

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
(โดยนางสาวสมใจ คุณปสุต)
(ส�ำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน
สิ้นสุด วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

200,000

2

1,450,000

หมายเหตุ : บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด ไม่มีการให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจากการให้บริการในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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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

7/129 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า
ชั้น 9 ห้อง 902 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ +66(0) 2638 5950
+66(0) 2287 6950
โทรสาร +66(0) 2884 9064
+66(0) 2884 9067

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

ส�ำนักงานสาขาเอสพละนาด :

99 อาคารเอสพละนาด
ชั้น 2 ห้องเลขที่ 202-1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66(0) 2354 0760
+66(0) 2641 3250
โทรสาร +66(0) 2641 3249

123 อาคารซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 23
ห้องเลขที่ B-2304 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66(0) 2638 5920
+66(0) 2287 6920
โทรสาร +66(0) 2617 7800

ศูนย์บริการนักลงทุน
ส�ำนักงานสาขาพหลโยธิน :

ส�ำนักงานสาขาระยอง :

ส�ำนักงานสาขาหาดใหญ่ :

ส�ำนักงานสาขาล�ำปาง :

ส�ำนักงานสาขานนทบุรี :

ส�ำนักงานสาขาอยุธยา :

ส�ำนักงานสาขาสิงห์บุรี :

ส�ำนักงานสาขารังสิต :

ส�ำนักงานสาขานครสวรรค์ :

ส�ำนักงานสาขาภูเก็ต :

ส�ำนักงานสาขาชลบุรี :

ส�ำนักงานสาขาลาดกระบัง :

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
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
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

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

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

434 ถนนศุภสารรังสรรค์
ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ +66(0) 7422 1542
+66(0) 7422 1543
โทรสาร +66(0) 7422 1544

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
51/15-16 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท
ต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ +66(0) 3814 4157
+66(0) 3814 415
โทรสาร +66(0) 3814 4159

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

ส�ำนักงานสาขานครราชสีมา : ส�ำนักงานสาขาเชียงราย :
751/10-11 ถนนมิตรภาพ
ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ +66(0) 4435 3634
+66(0) 4435 3635
โทรสาร +66(0) 4435 3011

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

ส�ำนักงานสาขาอุบลราชธานี : ส�ำนักงานสาขาอ้อมน้อย :

ส�ำนักงานสาขาขอนแก่น :

ส�ำนักงานสาขาเชียงใหม่ :

ส�ำนักงานสาขาอุดรธานี :

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

7/1-4 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ ไฮเวย์
เชียงใหม่-ล�ำปาง ต�ำบลช้างเผือก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50300
โทรศัพท์ +66(0) 5321 0834
+66(0) 5321 0835
โทรสาร +66(0) 5321 0841

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

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

Nomura Direct:
+66(0) 2638 5500
http://www.cns.co.th
http://www.nomuradirect.com

