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สรุปข้อมูลทางการเงิน

สินทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,004
217

117

2553

2554

ล้านบาท

2552

รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไรสุทธิ

2554

2552

2.24

2553

2554

ร้อยละ

2553

เท่า

1.90
1.47

3.28

3.84

0.59

6.05

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์

0.35

0.57

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2552

711

742
587

2554

69

3,626
2,128

845
751

3,555

2553

ล้านบาท

5,565
2,010

2552

1,275

3,596

4,871

ผลการด�ำเนินงาน

5,754

สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลตอบแทนจากส่วนของผูถ้ อื ห้นุ
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ก�ำไรต่อหุ้น
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คณะกรรมการบริษัท

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01

11

2

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
02 นายชินอิจิ มิซูโน
กรรมการอ�ำนวยการ
03 นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร
04 นายนาโอกิ ซูกาย่า
กรรมการบริหาร
05 นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร
06 นายโคคิ มิอุระ
กรรมการ

07

นายพิศิษฏ์ เทศะบ�ำรุง
กรรมการ
08 นางวัธนี พรรณเชษฐ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
09   พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
10 นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
11 ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการอิสระ
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ธุรกิจหลักทรัพย์ของรอบปีบัญชี 2554 (จากเดือนกันยายน 2553 ถึงเดือนสิงหาคม
2554) ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในหลายด้านโดยเฉพาะปัจจัยจากต่างประเทศ
ทัง้ จากเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุม่ ประเทศในยุโรปซึง่ อาจเกิดภาวะถดถอย
ซ�้ำซ้อน และมีแนวโน้มอาจเกิดการผิดนัดช�ำระหนี้จากปัญหาหนี้สินของกลุ่มประเทศใน
ยุโรป ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลให้ภาวะการลงทุนในตลาดทุนมีความผันผวนสูง โดยใน
ระหว่างรอบปีบัญชี 2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่ 1,148.28 จุด ก่อนปรับลดลงมา
ปิดที่ 1,070.05 จุด ในวันท�ำการสุดท้ายของรอบปีบัญชี 2554 อย่างไรก็ตาม ทิศทางการเมืองภายในประเทศที่กลับมามี
เสถียรภาพภายหลังจากการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม 2554 ส่งผลให้ความเสี่ยงทางการเมืองภายในประเทศลดลง
ส่วนเศรษฐกิจในประเทศที่แข็งแกร่งยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำ� คัญต่อผลการด�ำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน โดยเชื่อว่า
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเกื้อหนุนธุรกิจหลักทรัพย์ในรอบปีบัญชี
2555 ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบปีบัญชี 2554 อยู่ที่ 34,052.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 เมื่อเทียบกับ
รอบปีบัญชีก่อนหน้านี้
ในปัจจุบัน ตลาดทุนทั่วโลกมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ส่งผลกระทบถึงตลาดทุนไทยอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ บริษัทหลักทรัพย์จึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้ตลาดทุนไทยมีความสามารถที่จะแข่งขันกันในตลาดโลกได้ในระยะยาว
ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเชื่อมโยงโลกธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันเพื่อน�ำไปสู่การขยายธุรกิจในอนาคต
ในปี 2554 บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ต โดยตั้ง
เป้าที่จะเป็นผู้น�ำทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ของนักลงทุนได้ใน 4 ประเด็นส�ำคัญที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักลงทุน คือ ความรวดเร็ว (Speed) ความมีเสถียรภาพของระบบ (Stability) ความปลอดภัย
ของระบบ (Security) และความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน (User-Friendliness) โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เป็น
ผู้น�ำเสนอบริการการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบปฏิบัติการจาก Apple iOS และ Google Android เป็น
บริษัทหลักทรัพย์รายแรกๆ ของประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เพิ่ม Application ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า เช่น โปรแกรม I2Trade
Extra เพื่อให้ลูกค้าสามารถท�ำรายการซื้อขายหุ้นและตราสารอนุพันธ์ได้อย่างสะดวกง่ายดาย ไม่ซับซ้อน เป็นต้น ด้วย
การด�ำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าว จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ตในรอบปีที่ผ่านมา
คิดเป็นร้อยละ 38 ของปริมาณการซือ้ ขายรวมของทัง้ บริษทั ฯ ซึง่ บริษทั ฯ คาดว่าปริมาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ต
ยังมีอัตราการเจริญเติบโตได้อีกมากในอนาคต
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มขยายส�ำนักงานสาขาออกนอกเขตกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก โดยก�ำหนดกลยุทธ์
ในการเปิดสาขาขนาดเล็ก ด้วยจ�ำนวนพนักงานประมาณ 2 คนต่อสาขา โดยอาศัยความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธนาคาร SME) ในการเช่าพื้นที่ขนาดประมาณ 10-15 ตารางเมตรบนพื้นที่
สาขาของธนาคาร SME ทัง้ นีโ้ ดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทีจ่ ะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจ พร้อมทัง้ น�ำเสนอบริการ
เกี่ยวกับการเงินการลงทุนให้กับลูกค้าของธนาคาร SME และผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดนั้นๆ อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ อีกทั้งจะน�ำมาซึ่งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในระดับจังหวัดและ
ประเทศต่อๆ ไป เครือข่ายสาขาเหล่านี้จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขยายฐานนักลงทุนของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต โดย ณ
วันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาร่วมกับธนาคาร SME รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 สาขา อันได้แก่ สาขาพหลโยธิน
ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ของธนาคาร SME และที่สาขาจังหวัดนนทบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น ระยอง
พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต และเชียงราย
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พัฒนาการทางธุรกิจที่ส�ำคัญอย่างยิ่งของบริษัทฯ อีกประการหนึ่งในปี่ที่ผ่านมา คือ การพัฒนาระบบการซื้อขาย
หน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในลักษณะ Omnibus Account ภายใต้ชื่อ NOMURA iFund
ซึ่งจะอ�ำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในการลงทุนซื้อขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1,000 กองทุนของ 14 บลจ.
ได้อย่างง่ายดายด้วยตนเองผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือผ่านทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุนของบริษทั ฯ โดยนักลงทุนไม่จำ� เป็น
ต้องเสียเวลาในการเดินทางหรือไม่ต้องยุ่งยากในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ อีกต่อไป อีกทั้งนักลงทุนยังสามารถตรวจสอบ
สถานะของเงินลงทุนใน บลจ. ต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น การพัฒนาระบบดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็ง
เห็นถึงความส�ำคัญในการคิดค้นและน�ำเสนอบริการใหม่ๆ เพื่อที่จะช่วยตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ของตนเองให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตรงตามวัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละคนให้มากที่สุด ทั้งนี้
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าบริการ NOMURA iFund จะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 มี
ลูกค้าเปิดบัญชี Omnibus Account จ�ำนวนทั้งสิ้น 5,055 บัญชี และมียอดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 997.16 ล้านบาท
ด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการกระจายแหล่งรายได้ของบริษัทฯ และเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่
ลูกค้าและนักลงทุน บริษัทฯ จึงได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจในด้านการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในช่วงปีที่ผ่านมา เพราะเหตุที่ในปัจจุบันตลาดทุนทั่วโลกมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมากยิ่งขึ้น
การกระจายพอร์ตการลงทุนไปในหลักทรัพย์ต่างประเทศจึงถือเป็นกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนอีกอย่าง
หนึ่งที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีความส�ำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 17 ประเทศ และมีลูกค้าเปิดบัญชีกับบริษัทฯ จ�ำนวนประมาณ 150 บัญชี
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อว่าธุรกิจนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงได้เตรียมแผนการที่จะขยายจ�ำนวนตลาดให้มากยิ่งขึ้น
รวมไปถึงการลงทุนในการพัฒนาระบบเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลของตลาดต่างๆ เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วในอนาคตอีกด้วย
บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินนโยบายการบริหารเงินกองทุนอย่างระมัดระวังรอบคอบ โดยเน้นไปทีก่ ารลงทุนในตราสารทีม่ คี วาม
มั่นคง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ใช้เงินกองทุนไปเพื่อการขยายธุรกิจหรือเกื้อหนุนธุรกิจหลัก ในขณะที่เงินกองทุนดังกล่าว
ยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในอัตราที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกรรมการให้กู้ยืมเงิน
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Credit Balance) ซึ่ง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2554 บริษัทฯ มียอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
เป็นจ�ำนวนเท่ากับ 3,296.75 ล้านบาท
ในส่วนของหุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Stock) ที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการไปในปีก่อนหน้านี้ จ�ำนวน 3,287,200 หุ้นนั้น  
บริษัทฯ จะต้องด�ำเนินการขายหุ้นดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งหากครบก�ำหนดดังกล่าวแล้วและบริษัทฯ
ยังมีหุ้นที่ขายไม่ได้ บริษัทฯ จะต้องด�ำเนินการลดทุนลงเป็นจ�ำนวนเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ขายไม่ได้
ทางด้านธุรกิจวาณิชธนกิจและตราสารหนีใ้ นรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้รบั งานเป็นแกนน�ำร่วมในการจัดจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์ 1 ราย และบริษัทฯ ยังได้รับงานเป็นผู้ร่วมจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์อีก 4 ราย รวมทั้งสิ้น 5 ราย จากจ�ำนวน
บริษัทที่เข้าจดทะเบียนและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น 19 ราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้หานักลงทุนเป็นการเฉพาะ
เจาะจงให้กับบริษัทที่อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 1 ราย และบริษัทฯ ยังมี Mandate
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ยังอยู่ระหว่างด�ำเนินการอีก 10 ราย ส่วนธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต
(SBL) บริษัทฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมจากการยืมและให้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ในรอบปีบัญชี 2554 จ�ำนวน 12.30 ล้านบาท
ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของรอบปีบัญชีก่อนที่มีรายได้จ�ำนวน 12.40 ล้านบาท
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ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในรอบปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ
มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2554 จ�ำนวนเท่ากับ 217.26 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น หุ้นละ 3.18 บาท ซึ่งก�ำไรสุทธิดังกล่าว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับก�ำไรสุทธิของปีก่อนหน้า
ส�ำหรับในรอบปีบัญชี 2555 เป้าหมายหลักของบริษัทฯ ยังคงเน้นที่การขยายฐานของลูกค้า โดยมีแผนงานที่ส�ำคัญ
ดังต่อไปนี้
1. ปรับเปลี่ยนรูปโฉมเว็บไซต์สำ� หรับการซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเตอร์เน็ต ให้มีความทันสมัยและดูน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับเปลี่ยน Brand จาก www.cnsrealtime.com เป็น www.nomuradirect.com
2. เพิ่ม Application ใหม่ๆ ใน www.nomuradirect.com โดยจะเป็นโปรแกรมที่มีความรวดเร็ว สะดวกง่ายต่อการ
ใช้งาน ซึ่งจะมีที่ www.nomuradirect.com เป็นแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อ G2Express
3. ขยายจ�ำนวนสาขาของบริษัทฯ ในต่างจังหวัดร่วมกับธนาคาร SME อีกไม่ต�่ำกว่าจ�ำนวน 6 สาขา
4. ติดตั้งระบบข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อให้ที่ปรึกษาการเงิน
และการลงทุนและนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลราคาได้สะดวกขึ้น
5. ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยบริษัทฯ มุ่งที่จะส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการออม
และการลงทุนแก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้เปิดสาขา
ไปแล้วรวมทั้งสิ้นใน 8 จังหวัด ภายในระยะเวลา 12 เดือน
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้คำ� นึงถึงการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในทุกๆ หน่วยงาน การสร้างบุคลากรใหม่เพือ่ รองรับ
การขยายงานของบริษทั ฯ การพัฒนาคุณภาพของบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ การจัดอบรมและสัมมนาเพือ่ ให้ความรูแ้ ก่นกั ลงทุน
และพนักงาน การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การยึดมัน่ ในการเป็นผูน้ �ำทีด่ ี รวมถึงการมีวนิ ยั ทางการเงิน ซึง่ จะเป็นปัจจัยอันส�ำคัญ
ที่จะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จในการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น (Shareholder Value) ในระยะยาว
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ลูกค้า และองค์กรต่างๆ
ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา พร้อมกันนี้ขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้มี
ส่วนร่วมและเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นและพัฒนาบริษทั ฯ ให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่ คง และด�ำรงไว้ซงึ่ การเป็น
“Your Best Partner for Success” ต่อไป

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
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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
ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน

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 อาคารทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 20 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�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

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)
1) 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

2) 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

3) 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

4) 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

5) 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

6) 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

7) 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

8) 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

9) 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
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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 สิงหาคม 2554
บริษัทฯ มีหุ้นทุนซื้อคืนจ�ำนวน 3,287,200 หุ้น

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

Call Center :
E-Mail :
Website :
ผู้สอบบัญชี

E-Mail :
Website :
โดย :
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : +66(0) 2229 2800
โทรสาร : +66(0) 2654 5427
+66(0) 2229 2888
TSDCallCenter@set.or.th
http://www.tsd.co.th
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
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ประวัติความเป็นมา
บริษทั ฯ จดทะเบียนก่อตัง้ เป็นบริษทั จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2513 โดยใช้ชอื่ บริษทั บางกอกโนมูระ อินเตอร์
เนชั่นแนล ซีเคียวริตี้ จ�ำกัด ทะเบียนเลขที่ 317/2513 ในปี 2518 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2522 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
บางกอกโนมูระ จ�ำกัด และวันที่ 23 กันยายน 2528 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2531 บริษัทฯ ได้น�ำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในเวลาต่อมา บริษัทฯ
ได้คืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลัง โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว โดย
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2534 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด และเมื่อวันที่ 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
ปีบัญชี 2552

บริษัทฯ ได้ย้ายส�ำนักงานใหญ่จากเลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
มาอยู่ที่เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้ กทม. 10120
บริษทั ฯ เปิดโครงการพนักงานร่วมลงทุน (EJIP : EMPLOYEE JOINT INVESTMENT PROGRAM)
ซึ่ ง ถื อ เป็ น บริ ก ารที่ จ ะช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ พ นั ก งานของบริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในการสะสมหุ้นของบริษัท เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท

ปีบัญชี 2553

วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ถือเป็นวันครบรอบ 40 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความ
มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาการให้บริการด้านการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
การค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม

ปีบัญชี 2554

บริษทั ฯ ได้เริม่ เปิดให้บริการซือ้ ขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมผ่านบัญชี Omnibus Account โดยผ่าน
โปรแกรม CNS iFund เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าและนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุน
รวมต่างๆ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นน�ำ  (บลจ.) โดยลูกค้าและนักลงทุนสามารถท�ำ
รายการซื้อขายหน่วยลงทุนของ บลจ. ต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และสามารถ
ตรวจสอบพอรต์การลงทุน (Portfolio) ได้อย่างสะดวกโดยผ่านบัญชีเพียงบัญชีเดียว
โดยความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(SME Bank) ในเบื้องต้น บริษัทฯ ได้ท�ำการเปิดสาขาภายในพื้นที่อาคารส�ำนักงานใหญ่ของ SME
Bank ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ และภายในพื้นที่สาขาของ SME Bank ในต่างจังหวัด จ�ำนวน
รวม 8 สาขา ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น ระยอง พระนครศรีอยุธยา
ภูเก็ต และ เชียงราย การเปิดสาขาดังกล่าวถือเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงรุกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
มุ่งที่จะขยายฐานลูกค้าและนักลงทุนออกไปทั่วประเทศ
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บริษทั ฯ เริม่ เปิดให้บริการซือ้ ขายหลักทรัพย์ทจี่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศลาวแก่ลกู ค้า
และนักลงทุนที่มีความสนใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ
ลาว ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ลูกค้าและนักลงทุนได้อีก
ทางหนึ่ง
บริษัทฯ ได้จัดตั้งสายงานวิจัยและบริการการลงทุน หรือ IRIS (Investment Research and
Investor Services Division) เพื่อท�ำหน้าที่ในการน�ำบทวิเคราะห์ของสายงานวิจัยหลักทรัพย์
(Research Division) มาจัดรูปแบบและการน�ำเสนอใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของนักลงทุนรายบุคคลมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงมีหน้าที่ในการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ทางด้าน
การเงินและการลงทุนแก่นักลงทุนทั่วประเทศ
บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงชื่อ (Re-Brand) โปรแกรม CNS iFund เป็น NOMURA iFund เพื่อที่
จะท�ำให้ลูกค้าและนักลงทุนได้รู้จักและจดจ�ำชื่อโปรแกรมของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้พัฒนา
และเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์จาก www.cnsrealtime.com เป็น www.nomuradirect.com เพื่อให้มี
ความทันสมัย ดึงดูดใจและสามารถใช้งานได้ง่ายมากขึ้น
บริษทั ฯ ได้เพิม่ ทางเลือกในการส่งค�ำสัง่ ซือ้ ขายทางอินเตอร์เน็ต โดยได้พฒ
ั นาโปรแกรม CNS Realtime
on iOS ซึ่งสามารถใช้งานผ่าน iPhone, iPad และ iPod Touch โปรแกรม i2Trade Droid ซึ่งใช้งาน
ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และโปรแกรม i2Trade Extra ซึ่งเป็นโปรแกรมทางเลือกใหม่ที่นัก
ลงทุนสามารถท�ำรายการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ได้ในโปรแกรมเดียว โดยในอนาคต
อันใกล้นี้ บริษทั ฯ ยังได้เตรียมเปิดให้บริการโปรแกรมใหม่ลา่ สุด คือโปรแกรม G2Express ทีน่ กั ลงทุน
สามารถท�ำรายการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ได้อีกด้วย การพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในเรือ่ งความสะดวกในการใช้งานและ
เพือ่ รองรับการขยายตัวของธุรกรรมการซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นทางอินเตอร์เน็ตทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ มาก
ในอนาคต
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจในปี 2554
1) ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีนโยบายมุง่ ขยายฐานลูกค้ารายบุคคลและสถาบันในประเทศและต่างประเทศ ลูกค้าสามารถท�ำการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ด้วยบัญชีเงินสด หรือ บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) อีกทั้งลูกค้า
ยังสามารถซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารอื่นๆ เช่น iPhone, iPad, iPod Touch และโทรศัพท์
ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Overseas Investment Sales Department) เพื่อให้
บริการการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
จากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ให้นักลงทุนในประเทศไทยสามารถลงทุนได้
2) ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือธุรกิจตราสารอนุพันธ์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้
แก่บริษทั ฯ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ เป็นผูใ้ ห้บริการนายหน้าซือ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์ในตลาดอนุพนั ธ์แห่งประเทศไทย โดยมีสนิ ค้า
จ�ำนวน 7 ชนิด ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Gold Futures, Mini Gold Futures, Single Stock
Futures, Interest Rate Futures และ Silver Futures โดยบริษัทฯ มีกลุ่มเป้าหมายหลักทั้งที่เป็นลูกค้ารายบุคคลและลูกค้า
สถาบัน ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนความพร้อมของระบบรองรับ จึงท�ำให้บริษัทฯ
มีความสามารถในการแข่งขันและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมท�ำให้มูลค่าการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ปรับตัวดี
ขึ้นในอนาคต
3) ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. ให้ด�ำเนินการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินตามขอบเขตที่ก�ำหนด
4) ธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ และรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ที่ประสงค์จะเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ อันได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นกู้ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ หน่วยลงทุน และ
อื่นๆ แก่นักลงทุน
5) ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากการกระทรวงการคลัง ให้ประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการให้ยมื หลักทรัพย์กบั ลูกค้าเพือ่ ให้ลกู ค้าท�ำการขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินให้กยู้ มื เพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์
ที่มีอยู่กับบริษัทฯ โดยประเภทหลักทรัพย์ส�ำหรับธุรกรรมนี้ คือ กลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนีเซ็ท 100 ซึ่งก�ำหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ และอยู่ในรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จิ้นระบบเครดิตบาลานซ์ (Marginable
Securities)
6) ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษทั ฯ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซือ้ คืนหน่วยลงทุน ให้กบั บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนต่างๆ  
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ให้มบี ริการทีค่ รบวงจรเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และเป็นการเพิ่มรายได้ในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้
ประเภทรายได้
ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

12

ปีบัญชี 2554
ล้านบาท ร้อยละ

ปีบัญชี 2553
ล้านบาท ร้อยละ

689.27
48.71
58.70
42.55
47.32
109.96
7.67
1,004.18

525.73
35.50
77.90
18.45
37.34
44.58
2.69
742.19

68.64
4.85
5.85
4.24
4.71
10.95
0.76
100.00

70.83
4.78
10.50
2.49
5.03
6.01
0.36
100.00

ปีบัญชี 2552
ล้านบาท ร้อยละ
440.58
47.07
249.43
(9.64)
72.63
43.11
2.16
845.34

52.12
5.57
29.51
(1.14)
8.59
5.10
0.25
100.00

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
นโยบายและลักษณะการตลาดที่ส�ำคัญ
บริษทั ฯ ยังคงมุง่ เน้นทีจ่ ะเป็นบริษทั หลักทรัพย์ชนั้ น�ำของประเทศทีใ่ ห้บริการอย่างมีคณ
ุ ภาพครบวงจร และมีเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย บริษทั ฯ มีแผนงานพัฒนาคุณภาพทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุนเพือ่ รองรับนวัตกรรมทางการเงินใหม่ อาทิ ตราสารหนี้
ตราสารอนุพันธ์และตราสารทางการเงินอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และระบบสารสนเทศให้มี
คุณภาพสูงขึน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นเครือ่ งมือในการแข่งขันทีจ่ ะช่วยให้บริษทั ฯ สามารถเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดให้เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง

ภาวะอุตสาหกรรม
ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรอบปีบัญชี 2554 (กันยายน 2553 - สิงหาคม 2554)
ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีบัญชี 2553 (กันยายน 2552 - สิงหาคม 2553) พิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายรวม
ของตลาดหลักทรัพย์ฯในรอบปีบัญชี 2554 ที่เท่ากับ 8,308.87 พันล้านบาท (รวมการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์)
คิดเป็นปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 34.05 พันล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 45 จากรอบปีบัญชี 2553
ทีม่ มี ลู ค่าการซือ้ ขายรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่ากับ 5,724.78 พันล้านบาท คิดเป็นปริมาณการซือ้ ขายเฉลีย่ ต่อวัน 23.66
พันล้านบาท ส�ำหรับทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ดัชนีในรอบปีบัญชี 2554 มีการเคลื่อนไหวใน
ทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2553 โดยดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 156.86 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 17 จากระดับปิดที่
913.19 จุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 เป็น 1,070.05 จุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุน
ได้แก่
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
เศรษฐกิจไทยปี 2554 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่ขยายตัวร้อยละ 7.8
กล่าวคือ ในช่วงครึ่งแรกปี 2554 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของประเทศไทย
เติบโตเพียงร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการที่ภาคการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวด
ยานยนต์ได้รับผลกระทบจากปัญหาแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น และผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากโครงการไทย
เข้มแข็งที่จางลง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงระดับสินค้าคงคลังที่ลดลงจากปีก่อน ในช่วงไตรมาสสาม บริษัทฯ คาดว่า
GDP เร่งตัวขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปัญหาในภาคการผลิตที่คลี่คลายลงตามล�ำดับ
ขณะที่อุปสงค์ในประเทศขยายตัวดีตามรายได้ของแรงงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและอัตราการว่างงานลดลง อย่างไรก็ดี ปัญหา
อุทกภัยที่รุนแรงในไตรมาสสี่ คาดว่าจะท�ำให้ GDP ลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้
GDP ตลอดปี 2554 เติบโตเพียงร้อยละ 2.2 ในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.8 เร่งตัวจากปี 2553 ที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เพราะผลจากราคาน�้ำมันที่สูงขึ้น ราคาสินค้าเกษตร
ที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบจากอุทกภัยเป็นส�ำคัญ ขณะที่คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลต่อเนื่องจ�ำนวน 1.64 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554 หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 ของ GDP มากกว่าปี 2553 ที่เกินดุลจ�ำนวน 1.48 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือร้อยละ 4.7 ของ GDP

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ฟื้นตัวดังกล่าว ส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับการบริโภคในประเทศ
จากก�ำลังซื้อและการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัว การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐฯ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาคที่ฟื้นตัว ท�ำให้มีค�ำสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น (Re-Stock) ผนวกกับอานิสงส์จากการลดต้นทุนการผลิต
(Cost Cut) ส่งผลให้อัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี สินค้าพื้นฐานในการผลิต เช่น
กลุ่มพลังงาน ได้แก่ น�้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ยังคงฟื้นตัวช้าตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เพิ่งก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท�ำให้ผลการด�ำเนินงานของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจดังกล่าวฟื้นตัวช้ากว่ากลุ่มที่อิงการบริโภค
ในประเทศ ส�ำหรับปี 2555 บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยรวมจะเริ่มฟื้นตัวตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ฐานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทยยังคงมีความแข็งแกร่ง ซี่งพิจารณาได้จากสัดส่วนหนี้สินต่อ
ทุนมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
การลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ
ในงวดปีบัญชี 2554 ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 34.05 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรอบปี
บัญชี 2553 ที่ 23.66 พันล้านบาท ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในรอบปีบัญชี 2554 เท่ากับ 16.62 ล้านล้านบาท
(รวมการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัทหลักทรัพย์) เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2553 ที่ 11.45 ล้านล้านบาท โดยมูลค่าการซื้อขาย
หลักทรัพย์จากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศในรอบปีบัญชี 2554 เท่ากับ 3.47 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.86
จากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2553 ที่ 2.24 ล้านล้านบาท ที่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.57
จากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์รวม

มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มนักลงทุน*
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่าซื้อ
มูลค่าขาย
มูลค่าซื้อและขาย
ซื้อ (ขาย) สุทธิ
จำ�นวน
ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ
จำ�นวน
นักลงทุนสถาบัน
703,973
8.47
731,098
8.80 1,435,071
8.63
(27,125)
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์
968,170 11.65 968,804 11.66 1,936,974 11.66
(634)
นักลงทุนต่างประเทศ
1,761,501 21.20 1,704,545 20.51 3,466,046 20.86
56,956
นักลงทุนภายในประเทศ 4,875,227 58.68 4,904,424 59.03 9,779,651 58.85
(29,197)
รวม
8,308,871 100.00 8,308,871 100.00 16,617,742 100.00
งวดปีบัญชี 2554
(ก.ย. 53 - ส.ค. 54)

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
* รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (Proprietary Trading)

สภาพการแข่งขันในธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ในรอบปีบัญชี 2554 ธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นโดยผู้ประกอบการที่เน้น
กลุ่มลูกค้าประเภทนักลงทุนรายย่อยในประเทศ ซึ่งต่างใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพการให้บริการด้านสารสนเทศและงาน
วิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ การให้บริการผ่านระบบการซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้ประกอบการ
บางรายทีใ่ ช้กลยุทธ์เพือ่ แย่งชิงบุคลากรส�ำคัญในฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน ในส่วนของลูกค้าต่างประเทศ ผูป้ ระกอบ
การพยายามหาหรือเพิ่มปริมาณการซื้อขายภายใต้สัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะคู่ค้า (Exclusive
Partner) กลยุทธ์หรือนโยบายธุรกิจเหล่านี้ เป็นการเตรียมฐานลูกค้าให้สอดรับกับสถานการณ์อัตราค่านายหน้าที่มีการปรับ
เปลี่ยนเป็นแบบขั้นบันไดในช่วงปี 2553-2554 และการเปิดเสรีค่านายหน้าหลังจากนี้
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อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย แม้จะมีความเปราะบางจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศ โดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองในประเทศ ความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกกลับมาถดถอย
รอบใหม่ (Double-dip recession) ฯลฯ แต่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้น เพราะฐานะทางการ
เงินของบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง ขณะที่บริษัทจดทะเบียนสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 3.5 ท�ำให้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงมีแนวโน้มที่ดี บริษัทฯ คาดว่ามูลค่าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปรับตัวดีขึ้นตามล�ำดับเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปีบัญชี 2554
ก.ย. 2553 ส.ค. 2554

ปีบัญชี 2553
ก.ย. 2552 ส.ค. 2553

จ�ำนวน

8,308.87
34.05

5,724.78
23.66

2,584.09
10.39

45.14
43.91

1,144.14
919.34
1,070.05
3.65
12.82
8,757.44

913.19
654.12
913.19
3.29
14.28
7,380.11

230.95
265.22
156.86
0.36
(1.46)
1,377.33

25.29
40.55
17.18
10.94
(10.22)
18.66

833
545
13

682
538
13

151
7
-

22.14
1.30
-

การซื้อขาย
มูลค่า (พันล้านบาท)
เฉลี่ยต่อวัน (พันล้านบาท)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (จุด)
ดัชนีสูงสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีต�่ำสุด (ดัชนีปิด)
ดัชนีปิด ณ วันสิ้นสุดปีบัญชี
เงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย (ร้อยละ)*
อัตราส่วนราคาต่อก�ำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย (เท่า)*
มูลค่าตามราคาตลาดรวม (พันล้านบาท)*
หลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมตลาด Mai)
จ�ำนวนหลักทรัพย์*
จ�ำนวนบริษัท*
จ�ำนวนบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
* เป็นข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม

บริษัทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด 5 อันดับ
ส�ำหรับส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หากพิจารณาจากส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท
สมาชิกที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรกซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 32.36 ของมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งหมด
ในขณะที่รอบปีบัญชี 2553 มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 33.72 โดยผู้ประกอบการที่มีฐานลูกค้าเน้นกลุ่มนักลงทุนทั่วไปใน
ประเทศมีสว่ นแบ่งทางการตลาดลดลง ซึง่ สอดคล้องกับมูลค่าการซือ้ ขายของนักลงทุนภายในประเทศทีม่ สี ดั ส่วนลดลงในขณะ
ที่ผู้ประกอบการที่มีการออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative warrant) มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น
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ส่วนแบ่งตลาดและลักษณะลูกค้าของบริษัทฯ
ส�ำหรับส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 อยู่ที่อัตราร้อยละ 2.45
ของมูลค่าการซื้อขายรวมของตลาดที่ 8,308.87 พันล้านบาท และอยู่ในอันดับ 19 จากผู้ประกอบการทั้งหมด 34 ราย
ซึ่งปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.48 และอยู่ในอันดับ 16 จากผู้ประกอบการทั้งหมด 36 ราย  
หากแยกประเภทลูกค้าตามมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 จะพบว่าโครงสร้าง
กลุม่ ลูกค้าหลักยังคงเป็นกลุม่ ลูกค้าทัว่ ไป ซึง่ มีสดั ส่วนถึงร้อยละ 80.49 ใกล้เคียงกับรอบปีบญ
ั ชี 2553 ในขณะทีล่ กู ค้าสถาบัน
ในประเทศมีสัดส่วนการซื้อขายลดลงจากร้อยละ 11.65 ในรอบปีบัญชี 2553 เป็นร้อยละ 9.75 ในรอบปีบัญชี 2554
ส่วนลูกค้าต่างประเทศมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.44 ในรอบปีบัญชี 2553 เป็นร้อยละ 9.76 ในรอบปีบัญชี 2554
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
แยกตามประเภทลูกค้า
ลูกค้าทั่วไป
สถาบันในประเทศ
ลูกค้าต่างประเทศ
รวม*

ปีบัญชี 2554
ปีบัญชี 2553
ปีบัญชี 2552
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
289,094
80.49 203,163
79.91 163,374
83.97
35,011
9.75
29,611
11.65 18,668
9.60
35,058
9.76 21,450
8.44
12,510
6.43
359,163 100.00 254,224 100.00 194,552 100.00

หมายเหตุ : รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่
* ไม่รวมมูลค่าบัญชีเงินลงทุนของบริษัทฯ

จากฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ แยกตามประเภทการซื้อขาย พบว่าการซื้อขายผ่านบัญชีอินเตอร์เน็ตมีสัดส่วนเพิ่ม
สูงขึน้ เมือ่ เทียบกับการซือ้ ขายแบบปกติ เนือ่ งจากมีอตั ราค่านายหน้าทีต่ �่ำกว่า (อัตราค่านายหน้าส�ำหรับการซือ้ ขายผ่านบัญชี
อินเตอร์เน็ตคิดได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของอัตราค่านายหน้าขัน้ ต�ำ่ ทีร่ อ้ ยละ 0.25) ทัง้ นีใ้ นปีบญ
ั ชี 2554 ลูกค้าประเภท
บัญชีเงินสดยังคงมีสัดส่วนสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 73.57 ส่วนที่เหลือร้อยละ 26.43 เป็นบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
(Credit Balance) ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวใกล้เคียงกับสัดส่วนข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ แยกตามประเภทการซื้อขายในปีบัญชี
2553
มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
แยกตามการซื้อขาย
แบบปกติ
- บัญชีเงินสด
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
อินเตอร์เน็ต
- บัญชีเงินสด
- บัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รวม

ปีบัญชี 2554
ปีบัญชี 2553
ปีบัญชี 2552
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
182,971
50.87 147,091
57.66 115,274
58.97
38,862
10.80 30,634
12.00 35,933
18.38

81,671
56,226
359,730

22.70
15.63
100.00

45,816
31,573
255,114

17.96 23,587
12.38 20,688
100.00 195,482

12.07
10.58
100.00

หมายเหตุ : รวมมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ใหม่
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ส่วนแบ่งตลาดส�ำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ส�ำหรับส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในรอบปีบัญชี 2554 อยู่ที่
ร้อยละ 2.45 ลดลงจากร้อยละ 2.48 ในรอบปีบัญชี 2553 โดยมีมูลค่าการซื้อขายในส่วนของบริษัทฯ รอบปีบัญชี 2554
ที่ระดับ 359,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.01 จากรอบปีบัญชี 2553 ที่ระดับ 255,114 ล้านบาท

ส่วนแบ่งตลาดส�ำหรับธุรกิจตลาดอนุพันธ์
ตลาดอนุพนั ธ์มกี ารเติบโตอย่างต่อเนือ่ งนับตัง้ แต่เปิดด�ำเนินการเมือ่ ปี 2549 โดยปัจจุบนั มีสนิ ค้าหลักคือ Future และ
Options บนสินค้าอ้างอิงต่างๆ ดังนี้ SET 50 Index Futures, SET 50 Index Options, Gold Futures, Mini Gold
Futures, Single Stock Futures, Interest Rate Futures และ Silver Futures ส�ำหรับส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจนายหน้าซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์นั้น บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในรอบปีบัญชี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 1.32 ลดลงจาก
ร้อยละ 1.41 ในรอบปีบัญชี 2553 โดยมีปริมาณซื้อขายทั้งสิ้น 216,418 สัญญา เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2553 ที่มีปริมาณ
ซื้อขายทั้งสิ้น 106,875 สัญญา
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวนน้อยราย
การประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีปัจจัยเสี่ยงประการหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องระมัดระวัง คือ ความเสี่ยง
ในการพึง่ พามูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของฐานลูกค้าจ�ำนวนน้อยราย ดังนัน้ ด้วยตระหนักในความเสีย่ งดังกล่าว ตลอดระยะ
เวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้สามารถปรับตัว
สอดรับกับสถานการณ์การลงทุนของฐานลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญในการรักษาฐานลูกค้า
บุคคลภายในประเทศซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ส�ำคัญ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวาง
มากขึน้ จากความพยายามเพิม่ สัดส่วนของนักลงทุนสถาบันในประเทศและนักลงทุนสถาบันต่างประเทศผ่านทางการสนับสนุน
ข้อมูล จัดอบรมสัมมนา และการน�ำบริษัทจดทะเบียนออกให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดทุนและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดังนั้นในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนอยู่ในภาวะที่ไม่เอื้อต่อการลงทุนและมีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันลดลง
จะส่งผลกระทบต่อรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ อีกทั้งยังส่งผลถึงรายได้จาก
ฝ่ายวาณิชธนกิจโดยเฉพาะจากการเป็นทีป่ รึกษาการลงทุนและการรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ซึง่ ผลกระทบดังกล่าว
จะกระทบต่อธุรกิจหลักทรัพย์ทั้งระบบ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับปรุงโครงสร้างรายได้การให้บริการและการด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยไม่เน้นการพึ่งพารายได้จากสายงานใดสายงานหนึ่งเป็นหลัก อีกทั้งมีแนวทางในการให้บริการเพื่อให้เหมาะสม
กับสภาวะต่างๆ เช่น การให้บริการเป็นทีป่ รึกษาทางการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ การควบรวมกิจการ เป็นต้น เพือ่ ชดเชย
รายได้ที่อาจกระทบจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับบุคลากร
เนื่องจากธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร โดยเฉพาะ
ทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน ซึง่ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งด้านนีเ้ ป็นอย่างดี จึงได้มนี โยบายทีช่ ดั เจนในการก�ำหนด
อัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมซึ่งเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรทั้งความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการให้บริการของที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงอันเกิดจากหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญของลูกหนี้
บริษทั ฯ มีความพยายามควบคุมความเสีย่ งด้านนีด้ ว้ ยการก�ำหนดให้ทปี่ รึกษาการเงินและการลงทุนของบริษทั ฯ ท�ำการ
ประเมินฐานะการเงินของลูกค้าก่อนอนุญาตให้ลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ การไม่อนุญาตให้ลูกค้ากู้เงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง การก�ำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยระบบเงินกู้ได้เฉพาะหลักทรัพย์ที่อยู่ในรายชื่อหลักทรัพย์ และ
การก�ำหนดอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Marginal Securities List) การให้
ความส�ำคัญต่อการพิจารณาคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าที่มีคุณภาพโดยก�ำหนดวงเงินซื้อขายที่เหมาะสมกับฐานะการเงิน
ของลูกค้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาลูกหนี้ด้อยคุณภาพ รวมทั้งให้ความส�ำคัญต่อการติดตามหนี้ โดยมีการทบทวนสถานะของลูก
หนีแ้ ละควบคุมการใช้วงเงินของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ อีกทัง้ มีการก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามวิธปี ฏิบตั ิ
และกฎระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนดไว้ และการปลูกฝังให้พนักงานเคารพกฎระเบียบข้อบังคับและเข้าใจกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การท�ำธุรกิจของบริษัทฯ

18

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554

ความเสี่ยงอันเกิดจากการท�ำธุรกรรมการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงิน
ความเสี่ยงจากการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น คือ ผลขาดทุนจากการรับ
หลักทรัพย์ทเี่ หลือจากการจัดจ�ำหน่ายเข้าบัญชีเงินลงทุนของบริษทั ฯ เนือ่ งจากการรับประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ในจ�ำนวน
และราคาทีไ่ ม่เหมาะสมหรือเนือ่ งจากการเกิดความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ อัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจมีผลท�ำให้ผู้ลงทุนตัดสินใจไม่จองซื้อหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ บริษทั ฯ จะท�ำการพิจารณาข้อมูลเบือ้ งต้นของบริษทั ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ โดยจะวิเคราะห์และตรวจสอบถึงลักษณะ
ธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งผลการด�ำเนินงานและแนวโน้มการด�ำเนินงานของบริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ในอนาคต
นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังพิจารณาถึงความสนใจของลูกค้าหรือนักลงทุนด้วยว่ามีความต้องการที่จะซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อจะน�ำข้อมูลทั้งหมดมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิจารณารับเป็นผู้จัดจ� ำหน่ายและรับ
ประกันการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์



ความเสี่ยงจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบร่วมกับลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง
เพียงพอและครบถ้วนต่อสาธารณชน ทั้งในกรณีการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การยื่นค�ำขอให้รับหลักทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ำกิจการ หรือในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ในการเข้าท�ำรายการต่างๆ ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำหนด เช่น การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การท�ำค�ำเสนอซื้อ
เป็นต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญอย่างมากในการเลือกสรรลูกค้าโดยจะท�ำการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้าเพื่อใช้
ในการประเมินลูกค้าก่อนพิจารณารับงาน นอกจากนี้ ยังได้ก�ำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (Due Diligence)
อย่างรัดกุม รวมถึงการจัดให้มพี นักงานทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ให้บริการและผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อให้
บริษัทฯ สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีค่าธรรมเนียม
จากการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต�่ำในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ส�ำหรับการซื้อขายปกติ และร้อยละ 0.20 ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ส�ำหรับการซื้อขายผ่าน
อินเตอร์เน็ต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2545 หลังจากนั้นส�ำนักงาน ก.ล.ต. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียม โดยก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขัน้ ต�ำ่ ของการซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นระบบอินเตอร์เน็ตอยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.15 ส�ำหรับ
ลูกค้าที่ซื้อขายผ่านบัญชี Cash Balance (หลักประกัน 100%) หรือบัญชี Credit Balance (หลักประกันขั้นต�่ำ 50%) และ
ร้อยละ 0.20 ส�ำหรับกรณีอนื่ ๆ ทัง้ นีย้ งั ให้คงค่าธรรมเนียมขัน้ ต�ำ่ ในอัตราร้อยละ 0.25 ของมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์สำ� หรับ
การซื้อขายปกติในช่วงระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2553 และในช่วง 2 ปีถัดมาระหว่างวันที่ 14
มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้คดิ ค่าธรรมเนียมแบบเป็นขัน้ บันได (Sliding Scale) คือ มีอตั ราค่าธรรมเนียม
แปรผันลดลงตามปริมาณธุรกรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ และเมือ่ ปริมาณธุรกรรมเพิม่ ขึน้ ถึงระดับหนึง่ บริษทั หลักทรัพย์และลูกค้าสามารถ
ต่อรองค่าธรรมเนียมกันได้ ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต�่ำและการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมในอนาคตจะมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทหลักทรัพย์ทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง
ดังกล่าวและได้เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อมีการเปิดเสรีค่าธรรมเนียม ทั้งในเชิงความ
แข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ เช่น การกระจายโครงสร้างรายได้ไปยังธุรกิจอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่นายหน้า
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ การปรับปรุงคุณภาพของบทวิจยั หลักทรัพย์ รวมถึงการพัฒนาความรูค้ วามสามารถและการให้บริการของ
ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน เพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการเปิดเสรีค่าธรรมเนียมในอนาคต
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ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศและกฎข้อบังคับในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมทัง้ ประกาศ
และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศและกฎข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนั้น อาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในหลายกรณีอาจท�ำให้บริษัทฯ ต้องมีภาระ
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่สูงขึ้น และในบางกรณีท�ำให้บริษัทฯ มีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นและการแข่งขัน
รุนแรงขึ้น เช่น ก�ำหนดการเปิดเสรีใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ภายในเวลา 5 ปี โดยจะให้ใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์
รายใหม่แบบไม่จ�ำกัดจ�ำนวนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 หรือการเปลี่ยนแปลงการคิดค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์จากการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต�่ำเป็นปล่อยให้ต่อรองกันได้อย่างเสรีนับตั้งแต่วันที่ 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 31 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ มีหุ้นทุนซื้อคืนจ�ำนวน 3,287,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.59 ของจ�ำนวน
หุ้นจดทะเบียนที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วทั้งหมด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกใบแสดง
สิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจ�ำนวน 3,037,671
หุ้น หรือร้อยละ 4.24 ของจ�ำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ลดลงร้อยละ 51.28 จากจ�ำนวนใบแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม
2553 ซึ่งมีใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจ�ำนวน
6,234,500 หุ้นหรือร้อยละ 8.70 ของจ�ำนวนหุ้นที่จดทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าวจะได้รับสิทธิและผลประโยชน์
ทางการเงินเหมือนการลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั ฯ แต่จะไม่สามารถใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้นกรณีออก
เสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนึ่ง จ�ำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการน�ำไปออกใบแสดงสิทธินั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจ�ำนวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนเป็นใบแสดงสิทธิได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่
www.set.or.th/nvdr
รายชื่อและสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุด 10 รายแรกที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนหุ้น
ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
ชื่อผู้ถือหุ้น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

จ�ำนวนหุ้น
18,000,000
9,256,500
5,056,200
3,287,200
2,606,000
2,000,000
1,350,100
867,800
755,000
677,000

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

ร้อยละ
25.11
12.91
7.05
4.59
3.64
2.79
1.88
1.21
1.05
0.94

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ถือครองสูงสุด 10 รายแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

สัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนหุ้น ณ วันที่
26 พฤศจิกายน 2553
ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
ยอดรวม

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

3,259

39,682,088

55.36

35

32,000,212

44.64

3,294

71,682,300

100.00
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กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบายการจัดการ หรือการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 2 ล�ำดับแรกของบริษัทฯ คือ Nomura Holdings Inc. และ Nomura Asia Holding N.V.
ซึ่งถือครองหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งหลังสุด ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เป็นจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น
27,256,500 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 38.02 ของทุนจดทะเบียน ได้ส่งผู้บริหาร 2 รายเข้าเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ
และ 1 รายเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
ข้อมูลของ Nomura Holdings, Inc.
จ�ำนวนหุ้นที่ออก

: 3,719,133,241 หุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

ตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียน : ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 หุ้นสามัญของ Nomura Holdings, Inc. เป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โอซาก้า นาโกย่า และ
สิงค์โปร์ ส�ำหรับตลาดหลักทรัพย์นวิ ยอร์คเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในรูปของ American Depositary Shares (ADSs)
จ�ำนวนผู้ถือหุ้น

: 457,297 ราย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ของ Nomura Holdings, Inc. มีดังนี้
จ�ำนวนหุ้น
(พันหุ้น)
1. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)
188,035
2. The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)
150,819
3. State Street Bank and Trust Company
117,076
4. SSBT OD05 Omnibus Account - Treaty Clients
83,328
5. The Chase Manhattan Bank, N.A. London S.L. Omnibus Account
64,758
6. The Bank of New York Mellon as Depositary Bank for Depository Receipt Holders
45,808
7. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 9)
43,832
8. The Bank of New York - JASDEC Treaty Account
33,840
9. Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account 4)
33,420
10. State Street Bank West Client - Treaty
31,064
ชื่อผู้ถือหุ้น

ร้อยละ
5.06
4.06
3.15
2.24
1.74
1.23
1.18
0.91
0.90
0.84

หมายเหตุ : ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 Nomura Holdings, Inc. มี Treasury Stock จ�ำนวน 117,183 พันหุ้น ซึ่งไม่นับรวมในรายชื่อ
ของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกข้างต้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ Nomura Asia Holding N.V.
ชื่อผู้ถือหุ้น
1. Nomura Holdings, Inc.
รวม
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จ�ำนวนหุ้นที่ถือ

ร้อยละ

1,400,000

100.00

1,400,000

100.00

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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การถือหุ้นของผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554
ชื่อ
นายสุเทพ
นายชินอิจิ
นายนิมิต
นายนาโอกิ
นางกฤษณา
นายโคคิ
นายพิศิษฏ์
นางวัธนี
นายประเสริฐ
พันเอกเรืองทรัพย์
ดร.ประสิทธิ์
นางกฤตติกา
นางสาววรางคณา
นายถนอมศักดิ์
นายโยชิคาซึ
นางพัชริน

พีตกานนท์
มิซูโน
วงศ์จริยกุล
ซูกาย่า
แซ่หลิ่ว
มิอุระ
เทศะบ�ำรุง
พรรณเชษฐ์
วีรเสถียรพรกุล
โฆวินทะ
กาญจนศักดิ์ชัย
ธารามาศ
วสุวานิช
สหรัตน์ชัย
โยเนนากะ
เกษมอานันทนะ

จ�ำนวนหุ้น
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,437*
0
3,015*
0
0

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปีบัญชี 2554
เพิ่ม (ลด)
12,304*
(15,503)*
-

หมายเหตุ : *การถือหุน้ ของผูบ้ ริหารทัง้ 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
ยกเว้นบริษัทฯ มีความจ�ำเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการ หรือกิจกรรมที่ส�ำคัญอื่นๆ แต่ทั้งนี้การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 5 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้
การจ่ายเงินปันผลของปีบัญชี
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
อัตราร้อยละของเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ

2549
1.20
106.59
80.70

2550
1.20
102.39
84.01

2551
1.50
123.13
87.33

2552
0.95
68.61
99.25

2553
1.70
117.10
99.29

ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีวันที่ 31 สิงหาคม 2554 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ 1
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 1-1
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 1-3
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 1-5
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 1-7
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 1-8
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 1-16
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 1-17
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 1-18
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 1-19
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 1-20
- ส�ำนักงานสาขาบางนา 1-1
- ส�ำนักงานสาขาพระปิน่ เกล้า 1-2

      สายงานธุรกิจหลักทรัพย์ 2
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 2-1
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 2-3
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 2-6
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 2-7
- ฝ่ายทีป่ รึกษาการเงินและการลงทุน 2-14
- ส�ำนักงานสาขาวิภาวดีรงั สิต 2-1

สายงานธุรกิจหลักทรัพย์

ฝ่ายไดเร็ค

ศูนย์บริการนักลงทุน
- ส�ำนักงานสาขาพหลโยธิน
- ส�ำนักงานสาขานนทบุรี
- ส�ำนักงานสาขานครสวรรค์
- ส�ำนักงานสาขานครราชสีมา
- ส�ำนักงานสาขาขอนแก่น
- ส�ำนักงานสาขาระยอง
- ส�ำนักงานสาขาอยุธยา
- ส�ำนักงานสาขาภูเก็ต
- ส�ำนักงานสาขาเชียงราย

สายงานวาณิชธนกิจ  
  

สายงานตราสารหนี้
- ฝ่ายบริหารเงิน

สายงานวิจัยและบริการ
การลงทุน
- ฝ่ายวิจยั และบริการการลงทุน
- ส�ำนักงานสาขาเอสพละนาด
สายงานวิจัยหลักทรัพย์

สายงานปฏิบัติการ
- ฝ่ายปฏิบัติการ
- ฝ่ายธุรกิจการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

สายงานธุรกิจหลักทรัพย์สถาบัน
- ฝ่ า ยธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ส ถาบั น
ในประเทศ
- ฝ่ า ยธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ส ถาบั น
ต่างประเทศ
- ฝ่ายบริการการลงทุนหลักทรัพย์
ต่างประเทศ

สายงานการเงิน
- ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบริหารการลงทุน                        

ฝ่ายธุรการ

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�ำปี 2554

โครงสร้างองค์กร

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้า
ซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ และเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้แยกอ�ำนาจและก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการแต่ละชุดและเจ้าหน้าที่บริหาร โดยก�ำหนดระดับอ�ำนาจการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่มาจากผู้บริหารภายในและกรรมการจากภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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. นายพิศิษฏ์
เทศะบ�ำรุง
กรรมการ
8. นางวัธนี
พรรณเชษฐ์
กรรมการอิสระ
9. นายประเสริฐ
วีรเสถียรพรกุล
กรรมการอิสระ
10. พันเอกเรืองทรัพย์
โฆวินทะ
กรรมการอิสระ
11. ดร.ประสิทธิ์
กาญจนศักดิ์ชัย
กรรมการอิสระ
โดยมีนางสาววรางคณา วสุวานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเทพ พีตกานนท์ นายชินอิจิ มิซูโน นายนิมิต วงศ์จริยกุล
นายนาโอกิ ซูกาย่า และนางกฤษณา แซ่หลิ่ว กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของ
บริษัทฯ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ฯ ตลอดจน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจพิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำ� นาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทฯ ในการท�ำนิติกรรมต่างๆ แทนบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิบาลและข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี �ำหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. กรรมการบริษัทฯ ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
4.1 มีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ท�ำขึน้ ระหว่างรอบปีบญ
ั ชี โดยระบุขอ้ เท็จจริง
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�ำหนดให้กรรมการ
อิสระมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 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 ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. ดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ
3. น�ำเสนอนโยบาย แผนงานและทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปีบัญชี 2554 (1 กันยายน 2553 - 31 สิงหาคม 2554) บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 3 คน
ประกอบด้วย
1. นางวัธนี
พรรณเชษฐ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประเสริฐ
วีรเสถียรพรกุล
กรรมการตรวจสอบ
3. พันเอกเรืองทรัพย์
โฆวินทะ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนางสาวเพ็ญพรรณ พลังวิทย์วัฒนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : 1) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี
2) นางวัธนี พรรณเชษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมี
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ปี
พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน

บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

พ.ศ.

บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จ�ำกัด (มหาชน)

พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ
3. ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ในเรือ่ งการประเมินความเสีย่ ง การบริหารความเสีย่ ง และติดตามการบริหาร
ความเสีย่ ง
4. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั ฯ
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องได้
รับการลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 ความเห็นเกีย
่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. ด�ำเนินการตรวจสอบ / มอบหมายให้มกี ารตรวจสอบในเรือ่ งทีไ่ ด้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในกรณีทผี่ สู้ อบ
บัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ได้
กระท�ำความผิดตามทีก่ ำ� หนดไว้ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และ
รายงานผลการตรวจสอบในเบือ้ งต้นให้แก่สำ� นักงาน ก.ล.ต. และผูส้ อบบัญชีทราบภายในเวลา 30 วัน  นับแต่วนั ที่
ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบควบคุมภายใน
3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจ
สอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังกล่าวข้างต้นต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
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10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบปีบัญชี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อรับฟังรายงานการปฏิบัติงานจาก
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโสสายงานการเงิน ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ และผูส้ อบบัญชีภายนอกของบริษทั ฯ เพือ่ ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีผู้อ�ำนวยการฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบเป็น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการสินเชื่อมีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย
1. นายสุเทพ
พีตกานนท์
ประธานกรรมการ
2. นายชินอิจิ
มิซูโน
กรรมการ
3. นายนิมิต
วงศ์จริยกุล
กรรมการ
4. นายนาโอกิ
ซูกาย่า
กรรมการ
5. นางกฤษณา
แซ่หลิ่ว
กรรมการ
โดยมีนางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ
1. พิจารณาก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการเปิดบัญชีและการขยายวงเงิน ตลอดจนก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ก�ำหนดวงเงิน
2. พิจารณาก�ำหนดผูม้ อี ำ� นาจในการอนุมตั วิ งเงินซือ้ หลักทรัพย์ให้ลกู ค้า ในกรณีทเี่ ป็นหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบตั ทิ บี่ ริษทั ฯ ก�ำหนด
3. พิจารณาก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินการเพือ่ ควบคุมความเสีย่ งทางด้านสินเชือ่ และประเด็นอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ให้สนิ เชือ่ เช่น การก�ำหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักประกันหนึง่ ๆ
4. พิจารณาอนุมัติรายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทอนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์
(Credit Balance) ซึง่ เสนอโดยคณะกรรมการพิจารณารายชือ่ หลักทรัพย์และอัตรามาร์จนิ้ เริม่ ต้นทีบ่ ริษทั อนุญาต
ให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
5. พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณารายชือ่ หลักทรัพย์และอัตรามาร์จนิ้ เริม่ ต้นทีบ่ ริษทั อนุญาตให้ลกู ค้าซือ้ ใน
บัญชีเครดิตบาลานซ์
6. พิจารณาก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยจ่ายแก่เงินสดทีล่ กู ค้าน�ำมาวางเป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ทกุ ประเภท
บัญชี และก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์

คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯอนุญาตให้ลูกค้าซื้อใน
บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้
ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) มีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย
1. ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสินเชื่อ
ประธานกรรมการและเลขานุการ
2. กรรมการบริหาร - สายงานฝ่ายปฏิบัติการ
กรรมการ
3. ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยและบริการการลงทุน
กรรมการ
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อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการพิจารณารายชือ่ หลักทรัพย์และอัตรามาร์จนิ้ เริม่ ต้นทีบ่ ริษทั ฯ อนุญาตให้ลกู ค้าซือ้
ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
1. พิจารณาและก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อ
ในบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance) เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการสินเชื่อให้เหมาะสมแก่สภาพ
เศรษฐกิจของประเทศไทยและการท�ำธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
2. สอบทานหลักทรัพย์และอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit
Balance) เป็นครั้งคราวอย่างสม�่ำเสมอตามระยะเวลาที่ก�ำหนดจากคณะกรรมการสินเชื่อ หรือเมื่อมีค�ำขอจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีๆ ไป
3. พิจารณาก�ำหนดเพดานการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ ให้เหมาะสมแก่สภาพคล่องและ  
ความเสี่ยงของหลักทรัพย์นั้นๆ
4. พิจารณาก�ำหนดมาตรการในการด�ำเนินการ กรณีที่มีการกระจุกตัวของหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนึ่งๆ

จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2554
และจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในรอบปีบัญชี 2554
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
การประชุมครั้งที่ / ประจ�ำปี
รายชื่อ / ประชุมเมื่อวันที่

8/53 9/53 10/53
28 18 22
ก.ย. ต.ค. พ.ย.

นายสุเทพ
พีตกานนท์

นายชินอิจิ
มิซูโน

นายนิมิต
วงศ์จริยกุล (1)

นายนาโอกิ
ซูกาย่า

นางกฤษณา
แซ่หลิ่ว (2)

นายโคคิ
มิอุระ (3)
นายโยชิโนริ
โกะ (4)

นายพิศิษฏ์
เทศะบ�ำรุง

นางวัธนี
พรรณเชษฐ์

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ (5)

ดร.ประสิทธิ์
กาญจนศักดิช์ ยั (6) จ�ำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
10
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หน่วย : ครั้ง
11/53 1/54 2/54 3/54 4/54 5/54 6/54 7/54 8/54
รวม
16 10 25 21 21 26 22 7 24 ทั้งสิ้น
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
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8/12
11
11 10 11
11 10
9 10 11

หมายเหตุ
(1) นายนิมิต วงศ์จริยกุล ติดนัดหมายส�ำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 6/2554 ได้
(2) นางกฤษณา แซ่หลิ่ว ต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศกับเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 5/2554 ได้
(3) นายโคคิ มิอุระ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนต�ำแหน่งกรรมการที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 และได้รับการจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554
(4) นายโยชิโนริ โกะ ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2554
(5) พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ มีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 6/2554 ได้
(6) ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม
2553 และได้รับการจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 และดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ติดภารกิจ
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งที่ 7/2554 ได้
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมครั้งที่ / ประจ�ำปี
รายชื่อ / ประชุมเมื่อวันที่
นางวัธนี
พรรณเชษฐ์
นายประเสริฐ
วีรเสถียรพรกุล
พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ

หน่วย : ครั้ง
4/53

1/54

2/54

3/54

รวม

12 ต.ค

6 ม.ค

21 เม.ย

7 ก.ค

























ทั้งสิ้น
4/4
4/4
4/4

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4/2553 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
กับผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเป็นอิสระ ไม่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ มีภาวะผู้น�ำ  วิสัยทัศน์
กว้างไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัตกิ ารท�ำงานทีโ่ ปร่งใสไม่ดา่ งพร้อย มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ
หลายคนตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงที่มีตามข้อ 1
ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผเู้ ป็นประธานทีป่ ระชุม
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
การแต่งตั้งกรรมการแทน
1. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่
ในต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทนและมติของคณะกรรมการในการเลือก
กรรมการข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
2. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�ำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในต�ำแหน่ง
เพื่อด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จ�ำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะ
มีค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ศาลมีค�ำสั่งให้กรรมการพ้นจากต�ำแหน่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่ง
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากต�ำแหน่ง
โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
3. กรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ�ำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระท�ำการ
ในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งที่
ว่างทั้งหมดเท่านั้น โดยให้จัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จ�ำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจ�ำนวน
ทีจ่ ะเป็นองค์ประชุม บุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นกรรมการแทนนีอ้ ยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการ
ซึ่งตนแทนเท่านั้น
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กรรมการบริหาร
คณะกรรมการมีอ�ำนาจเลือกตั้งกรรมการจ�ำนวนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเรื่องจ�ำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเข้มกว่า ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
(1) บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
(2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ 
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ
(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์
อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ
สามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า
ทัง้ นี้ การค�ำนวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็นไปตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
ได้รับการแต่งตั้ง
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส�ำคัญ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยส�ำคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษทั ย่อย หรือไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ส�ำคัญในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยส�ำคัญกับกิจการ
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็น
กรรมการบริษทั ฯ ในปัจจุบนั บริษทั ฯ มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยสามคน ซึง่ เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมือน
กับข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้
1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. เป็นกรรมการอิสระตามค�ำนิยามและคุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระทีท่ างส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็นผู้ก�ำหนด และต้อง
(ก) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
(ข) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน                                   
3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ ต้องมีกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อยหนึง่ คนทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือ
ของงบการเงินได้
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เจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริหารเป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
จ�ำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 จ�ำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีจ�ำนวน 3 ราย คือ นายชินอิจิ มิซูโน
นายนาโอกิ ซูกาย่า และนายโคคิ มิอุระ
รายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหาร / ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุม มีรายนามดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
ชื่อ-สกุล
1. นายสุเทพ
พีตกานนท์
2. นายชินอิจิ
มิซูโน
3. นายนิมิต
วงศ์จริยกุล
4. นายนาโอกิ
ซูกาย่า
5. นางกฤษณา
แซ่หลิ่ว
6. นายโคคิ
มิอุระ
7. นายพิศิษฏ์
เทศะบ�ำรุง
8. นางวัธนี
พรรณเชษฐ์
9. นายประเสริฐ
วีรเสถียรพรกุล
10. พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
11. ดร.ประสิทธิ์
กาญจนศักดิ์ชัย
12. นางกฤตติกา
ธารามาศ
13. นางสาววรางคณา วสุวานิช
14. นายถนอมศักดิ์
สหรัตน์ชัย
15. นายโยชิคาซึ
โยเนนากะ
16. นางพัชริน
เกษมอานันทนะ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอ�ำนวยการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ผู้อ�ำนวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานการเงิน
ผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยและบริการการลงทุน
Head of Japan Desk และรองผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานวาณิชธนกิจ
รองผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานวิจัยหลักทรัพย์

ผู้บริหารตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้บริหารภายใต้ค�ำจ�ำกัดความของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เลขานุการบริษัท
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางสาววรางคณา วสุวานิช ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการอาวุโสสายงานการเงินเป็นเลขานุการบริษัท
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รายงานประจ�ำปี 2554

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ
กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2554
แยกเป็นรายบุคคลได้ดังนี้
หน่วย : บาท
บ�ำเหน็จ
ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม
รวมทั้งสิ้น
ล�ำดับ
รายนามกรรมการ
กรรมการ* กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
1 นายสุเทพ
พีตกานนท์
176,027
176,027
2 นายทาเคชิ
นิชิดะ(1)
229,055
229,055
3 นายชินอิจิ
มิซูโน
64,918
64,918
4 นายนิมิต
วงศ์จริยกุล
220,000
220,000
5 นายนาโอกิ
ซูกาย่า
220,000
220,000
6 นางกฤษณา
แซ่หลิ่ว
220,000
220,000
7 นายโยชิโนริ
โกะ(2)
220,000
75,000
295,000
8 นายโคคิ
มิอุระ(3)
90,000
90,000
9 นายพิศิษฏ์
เทศะบำ�รุง
220,000
180,000
400,000
10 นางวัธนี
พรรณเชษฐ์
220,000
286,000
180,000
686,000
11 นายประเสริฐ
วีรเสถียรพรกุล
220,000
220,000
180,000
620,000
12 พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
220,000
220,000
165,000
605,000
13 ดร.ประสิทธิ์
กาญจนศักดิ์ชัย(4)
120,000
120,000
รวมทั้งสิ้น
2,230,000
726,000
990,000
3,946,000
หมายเหตุ : * บำ�เหน็จกรรมการเป็นเงินบำ�เหน็จสำ�หรับการปฏิบัติงานในปี 2553 ซึ่งจ่ายในรอบปีบัญชี 2554 โดยมติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553
(1) นายทาเคชิ นิชิดะ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553
(2) นายโยชิโนริ โกะ ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2554
(3) นายโคคิ มิอุระ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนตำ�แหน่งกรรมการที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 และได้รบั การจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษทั ฯ
ที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554
(4) ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิช์ ยั ได้รบั แต่งตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯ ตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2553
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2553 และได้รับการจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่กระทรวงพาณิชย์ เมื่อ
วันที่ 29 ธันวาคม 2553

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

35

รายงานประจ�ำปี 2554

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการส่วนทีไ่ ม่รวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อนื่ ๆ ของกรรมการบริหารจ่ายตามมติทปี่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการบริหารและค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีบ่ ริหารจ่ายโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในการทำ�งาน ผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ และผลการปฏิบตั งิ านในช่วง
ปีที่ผ่านมา โดยเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือนและโบนัส
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
รวม

ปีบัญชี 2554
จำ�นวนราย
11
11
11

ค่าตอบแทน (บาท)
74,824,685
3,949,608
78,774,293

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 5 รายและเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร 6 ราย ซึง่ มีเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร 1 รายลาออก
ระหว่างปี และเจ้าหน้าที่บริหาร 1 รายได้รับการแต่งตั้งระหว่างปี

ค่าตอบแทนอื่นๆ
-ไม่มี-
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

47 ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์
Pennsylvania State
University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร
-

-

43 The degree of Bachelor of
Commerce
Kansai University
ประเทศญี่ปุ่น  

นายชินอิจิ มิซูโน
กรรมการอ�ำนวยการ

-

-

-

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)* ระหว่างผู้บริหาร
-

คุณวุฒิการศึกษา

นายสุเทพ พีตกานนท์ 49 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ      
ประธานกรรมการ
University of Missouri
ประธานกรรมการบริหาร
Kansas City
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่ง อายุ
ปัจจุบัน
(ปี)

ธ.ค. 2550 - ปัจจุบัน
2541 - ธ.ค. 2550









ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร
 ประธานกรรมการ
และรักษาการประธาน
กรรมการบริหาร
 ประธานกรรมการ
และกรรมการบริหาร
 ประธานกิตติมศักดิ์
 ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร


ต�ำแหน่ง

กรรมการบริหาร
ผู้บังคับบัญชาสายงานบริการ
ด้านวาณิชธนกิจ

กรรมการอ�ำนวยการ
Managing Director,
Head of Global Business
Department
ธ.ค. 2552 - มี.ค. 2553  Managing Director,
Head of Asia Retail
Business Department
ธ.ค. 2550 - พ.ย. 2552  Managing Director,
Branch Manager,
Denenchofu Branch Office
เม.ย. 2549 - พ.ย. 2550  Executive Director,
Product Development &
Planning Department
เม.ย. 2546 - มี.ค. 2549  Executive Director, Retail
Strategy Department

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

Nomura Securities Co., Ltd.
Nomura Securities Co., Ltd.







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

Nomura Securities Co., Ltd.




Nomura Securities Co., Ltd.

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

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

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน

















ประสบการณ์ท�ำงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554



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

-

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


การอบรม

รายงานประจ�ำปี 2554

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหาร

37

38

นายโคคิ มิอุระ
กรรมการ

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร

นายนาโอกิ ซูกาย่า
กรรมการบริหาร

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่ง
ปัจจุบัน

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

คุณวุฒิการศึกษา

-

-

ต�ำแหน่ง
 กรรมการบริหาร
 Business Manager of Fixed Income
Division - Asia Pacific
 Head of Administration
 กรรมการบริหาร
 ผู้อ�ำนวยการ



Nomura Italia SIM P.A. - Milano, Italia
 บริษท
ั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
 บริษท
ั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน
 บริษท
ั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
 Nomura International (Hong Kong) Limited

ประสบการณ์ท�ำงาน



-

การอบรม

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรอง
และการติดตามหนี้รายย่อย,
2011, สมาคมสถาบันการศึกษา              
การธนาคารและการเงินไทย
 มาตรฐานบัญชี IAS 39 และ
มาตรฐานบัญชีสากล IFRS :
ผลกระทบที่มีต่อสถาบันการเงิน,
2011, สมาคมสถาบันการศึกษา                
การธนาคารและการเงินไทย
 การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงาน
การเงิน : กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่า
กิจการ, 2011, ตลาดหลักทรัพย์      
แห่งประเทศไทย
 บริษท
ั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ
 Senior Managing Director Business  Nomura Securities Co., Ltd.
พ.ย. 2553
Development Wealth Management,
Asia ex-Japan
 Vice Chairman
 Nomura Singapore Limited
 Senior Managing Director
 Nomura Securities Co., Ltd.
เม.ย. 2553
Business Development
 Managing Director
 Nomura Securities Co., Ltd.,
เม.ย. 2551
Fukuoka Branch Office
 Managing Director,
 Nomura Securities Co., Ltd.,
ก.ค. 2550
Head of Wealth Management
Head Quarters
Department,
Deputy Head of Sales Strategy
Department
 President, CEO
 Nomura Singapore Limited
เม.ย. 2546
 President, CEO
 Nomura Futures (Singapore) Pte. Ltd.
 Director
 Nomura Securities Singapore Pte. Ltd.
 Commissioner
 PT Nomura Indonesia

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)* ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา
46 ปริญญาตรีเกษตรศาสตร์
2552 - ปัจจุบัน
Meiji University
2546 - 2552
ประเทศญี่ปุ่น
2544 - 2546
51 ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
2552 - ปัจจุบัน
Southern Adventist
2539 - 2551
University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

อายุ
(ปี)

รายงานประจ�ำปี 2554

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

-

นางวัธนี พรรณเชษฐ์
74 ปริญญาโทการบัญชี
ประธานกรรมการตรวจสอบ
University of Alabama
และกรรมการอิสระ
ประเทศสหรัฐอเมริกา



-

87

คุณวุฒิการศึกษา

-

-

สัดส่วน
ความสัมพันธ์
การถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)* ระหว่างผูบ้ ริหาร

ปริญญาตรีกฎหมาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาบัตร วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 18

นายพิศิษฏ์ เทศะบ�ำรุง
กรรมการ

อายุ
ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่งปัจจุบัน
(ปี)



กรรมการ
 ประธานที่ปรึกษากฎหมาย
 ที่ปรึกษากฎหมาย อธิการบดี
 ศาสตราจารย์พิเศษ


ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
2550 - ปัจจุบัน
และกรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
2542 - ปัจจุบัน
และกรรมการอิสระ
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2548 - ปัจจุบัน
สาขาการเงินและการบัญชี
2549 - เม.ย. 2552  กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
2542 - 2549
และกรรมการอิสระ
 ประธานอนุกรรมการพิจารณา
2548 - 2551
คุณสมบัติของผู้ขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 กรรมการประกันคุณภาพ
2549 - 2550
หลักสูตร
2541 - ปัจจุบัน

2528 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2543 - 2550
2528 - 2550

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)



-

การอบรม

หลักสูตร DCP Refresher
Course, 4/2007, Thai
 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
Institute of Directors
Association (IOD)
 บริษัท ไทยโพลีอะครีลิค จ�ำกัด (มหาชน)
 หลักสูตร Audit
Committee Program
 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
(ACP), 16/2007, Thai
Institute of Directors
 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
Association (IOD)
 หลักสูตร Board
 บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
Performance Evaluation,
2004, Thai Institute of
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
Directors Association
(IOD)
 หลักสูตร Director
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Certification Program
(DCP), 15/2002,
Thai Institute of
Directors Association
(IOD)


บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
 บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล เอส.เจ จ�ำกัด
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง


ประสบการณ์ท�ำงาน
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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40

50 ปริญญาตรีครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร

22,437 หุ้น**

-

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย 47 ปริญญาเอก สาขาการเงิน
กรรมการอิสระ
(เกียรตินิยม)
Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางกฤตติกา ธารามาศ
ผู้อ�ำนวยการบริหาร
สายงานธุรกิจหลักทรัพย์
รายบุคคล 2

-

59 ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
University of Alabama
ประเทศสหรัฐอเมริกา

-

-

-

-

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)* ระหว่างผูบ้ ริหาร

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
-

อายุ
(ปี)

นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล 51 ปริ ญ ญาโทบริ ห ารธุ ร กิ จ
กรรมการตรวจสอบ
University of Wisconsin
และกรรมการอิสระ
Madison
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร

2547 - 2551

2529 - 2552

พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ
 ประธานกรรมการบริหาร
 ประธานกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2547 - 2551
2547 - 2551

ผูอ้ ำ� นวยการบริหารสายงานธุรกิจ
หลักทรัพย์รายบุคคล 2
 ผู้บังคับบัญชาสายงาน
ธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2








กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการบริหาร


กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
 กรรมการผู้จัดการ


กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
 กรรมการผู้จัดการ
 กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ


ต�ำแหน่ง

ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2543 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

2540 - ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)





บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
 Thai Const & Building Manufacturing
Public Company Limited
 C.M. Manufacturing Company Limited
 T.C.B. Home Center Company Limited
 Hory Engineering Corporation (Japan)
 MK Industry Co., Ltd (Korea) or Hory
Engineering Korea
 Peri-Hory Asia Formwork Pte. Ltd. (Singapore)






บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน


การอบรม



-

-

หลักสูตร Director
Accreditation Program
(DAP), 2007, Thai
Institute of Directors
Association (IOD)

หลักสูตร Director
Certification Program
 บริษัท คอนเซ็ปท์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
(DCP), 2002, Thai
 บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ำกัด (มหาชน)
Institute of Directors
Association (IOD)


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

คุณวุฒิการศึกษา

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
-

-

-

-

นายโยชิคาซึ โยเนนากะ 37 ปริญญาตรี
Head of Japan Desk และ
เศรษฐศาสตร์
รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส
Keio University
สายงานวาณิชธนกิจ
ประเทศญี่ปุ่น

นางพัชริน เกษมอานันทนะ 41 ปริญญาโทการเงิน
รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สายงานวิจัยหลักทรัพย์

หมายเหตุ
* จ�ำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น (%) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554
** การถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหารทั้ง 2 รายเป็นการลงทุนผ่านโครงการพนักงานร่วมลงทุน (Employee Joint Investment Program : EJIP)

-

ต�ำแหน่ง
 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
สายงานการเงิน
 Business Controller
 Senior Manager,
Accounting Department

ชื่อหน่วยงาน
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ท�ำงาน


การอบรม

หลักสูตร Update of Accounting
Standard, 2010, Federation of
2545 - 2546
 GE Capital Thailand Limited
Accounting Professions :
2542 - 2544
 GE Capital Thailand Limited
 มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับ
รุ่นที่ 12 ประเด็นการเปลี่ยนแปลง
ของมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
(TAS and TFRS ฉบับที่
เปลี่ยนแปลงในหลักการและ
ฉบับใหม่ 8 ฉบับ)
 หลักสูตร Update of Accounting
Standard, 2009, Federation of
Accounting Professions :
 The Effects of Change in
Foreign Exchange Rates
 Related Party Disclosures
 First-time Adoption of
International Financial
Reporting Standards
 Non-current Assets Held for
Sales and Discontinued
Operations
 Earnings per share
2549 - ปัจจุบัน
 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)  หลักสูตร Steering the IFRS
สายงานวิจัยและบริการการลงทุน
Adoption, 2007, Thai Listed
2548 - 2549
 ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
Companies Association
2547 - 2548
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเพกซ์ จ�ำกัด
2537 - 2547
 รองผู้จัดการ
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2553 - ปัจจุบนั  Head of Japan Desk และ
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
รองผู้บังคับบัญชา
สายงานวาณิชธนกิจ
ธ.ค. 2549 - พ.ค. 2553  Executive Director of
 Nomura Healthcare Co., Ltd.
Consulting Department I
2549
 Vice President, Product
 Nomura Securities Co., Ltd.
Planning Department
2551 - ปัจจุบัน
 รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)  หลักสูตรรู้ลึกคู่มือจรรยาบรรณ      
สายงานวิจัยหลักทรัพย์
  วิชาชีพการวิเคราะห์และ
2548 - 2551
 Senior Vice President
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
การลงทุน ฉบับใหม่, 2011,
สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

สัดส่วน ความสัมพันธ์
การถือหุ้นใน ทางครอบครัว
บริษัท (%)* ระหว่างผูบ้ ริหาร
ช่วงเวลา
2546 - ปัจจุบัน

นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย 46 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 3,015 หุ้น**
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
Angelo State
สายงานวิจัยและบริการ
University
การลงทุน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

นางสาววรางคณา วสุวานิช 44 ปริญญาโท
ผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บริหารธุรกิจ
สายงานการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ สกุล / ต�ำแหน่งปัจจุบัน อายุ
(ปี)

รายงานประจ�ำปี 2554
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การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นถึงความส�ำคัญในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด
เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2548 คณะกรรมการได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการและระเบียบปฏิบัติเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) ในหมวดต่างๆ ดังนี้
สิทธิของผู้ถือหุ้น
 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ


ในเดือนเมษายน 2548 คณะกรรมการยังได้ก�ำหนดจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งคณะกรรมการมีการสอบทานและ
ปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และ
ครอบคลุมแนวปฏิบัติที่ออกใหม่ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ในปีบัญชี 2554 คณะกรรมการมีการสอบทาน
และปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 และวันที่ 14
กันยายน 2554 บริษทั ฯ ได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุงล่าสุดไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.cns.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”
ในแต่ละปี บริษัทฯ มีการสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรรวมถึงกรรมการบริษัทฯ มีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ  และในปี 2554 บริษัทฯ ได้
จัดให้มกี ารอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ แก่พนักงาน
โดยฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 จัดเผยแพร่ข้อมูลและรณรงค์ให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายการก� ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทฯ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (WALL PAPER ON COMPUTER SCREEN)
 มีการประเมินผลการจัดอบรม การจัดกิจกรรมต่างๆ ความรู้ความเข้าใจของพนักงานก่อนและหลังการอบรมและ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น



ในปี 2554 บริษัทฯ มีกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อ
สังคม”)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง
หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ เช่น การแก้ไข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน

42

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษทั ฯ ไม่มกี ารกระท�ำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่จำ� กัดเฉพาะสิทธิทกี่ ฎหมายก�ำหนด
เท่านั้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังดูแลสิทธิในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ ให้สิทธิในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ไม่จ�ำกัดสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มาสาย จัดส่งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาที่สมควร ไม่แจก
เอกสารทีม่ ขี อ้ มูลส�ำคัญเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างกะทันหัน ไม่เพิม่ วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลส�ำคัญโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
ในปี 2553 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 กรรมการบริษัทฯ ทุกคนรวม
10 คน กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มเติม 1 คน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผู้บริหาร
ในต�ำแหน่งส�ำคัญ เช่น ผู้บริหารสูงสุดในสายงานการเงิน ผู้บริหารสูงสุดในสายงานปฏิบัติการ กรรมการในคณะกรรมการ
สินเชื่อ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามอย่างพร้อมเพรียง
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ�ำปี 2553 ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ฯ เป็นผู้จัดส่ง
หนังสือเชิญประชุม รายงานประจ�ำปี และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
แม้ว่าการประชุมครั้งนี้จะไม่มีวาระพิเศษอื่นที่ก�ำหนดให้ต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 14 วันก็ตาม ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ
ได้จัดส่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ระเบียบวาระการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อวาระการประชุมนั้นๆ
 เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรวมประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการบริษัทฯ
 รายงานประจ�ำปีและงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ
 กฎเกณฑ์ วิธีการและเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 ชื่อและประวัติกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พิจารณาเลือกเป็นผู้รับ
มอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน
 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทัง
้ 3 แบบ โดยรวมแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดความเห็นในการลงคะแนนในแต่ละ
วาระได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม
 แผนที่สถานที่จัดการประชุม


อีกทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และข้อมูลต่างๆ ข้างต้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 30 วันก่อนวันประชุม
(ยกเว้นรายงานประจ�ำปีที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ประมาณ 20 วันก่อนวันประชุม)
ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 ประธานได้แจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนใน
แต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และให้ผู้ที่รับผิดชอบตอบข้อซักถาม
อย่างครบถ้วน โดยมีระยะเวลาการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอต่อการประชุม ชี้แจง ตอบข้อซักถามและสรุปมติ
ที่ประชุม บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติที่ประชุมผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ประชุม และส่งรายงานการประชุม
ซึ่งจดบันทึกการประชุม การออกเสียง รวมทั้งข้อซักถามในแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไป
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง โดยไม่
จ�ำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลให้การใช้
เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างหมาะสม การจัดการประชุมในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทน การก�ำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ ก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร และก�ำหนดแนวทางการ
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันให้เป็นตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการอิสระจ�ำนวน
3 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม พิจารณามอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน และได้จัดส่งแบบ
ฟอร์มหนังสือมอบฉันทะจ�ำนวน 3 แบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ให้เหมาะกับความประสงค์ โดยรวมหนังสือมอบฉันทะ
รูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ประธานในทีป่ ระชุมได้ดำ� เนินการประชุมตามล�ำดับวาระการ
ประชุมที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มเติมวาระอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ ในการประชุม ประธาน
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามและให้ผทู้ รี่ บั ผิดชอบตอบข้อซักถามอย่างครบถ้วนและเท่าเทียมกันโดยไม่ค� ำนึงว่าผูถ้ อื หุน้ นัน้
จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยประธาน
แจ้งผลการลงคะแนนและจ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระต่อที่ประชุมในทันที หากผู้ถือ
หุ้นมีข้อสงสัยก็สามารถโต้แย้งหรือขอให้ตรวจสอบคะแนนได้ทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดนโยบายและมาตรการ
ในการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในหรือข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทราบจากการปฏิบตั งิ าน เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผอู้ นื่
ในทางมิชอบ โดยได้กำ� หนดเป็นลายลักษณ์อกั ษรและแจ้งให้พนักงานทุกคนในบริษทั ฯ ได้รบั ทราบและถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
ก.ล.ต. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกเดือน

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับ
บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น
คณะกรรมการก�ำหนดไว้ในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ว่า “คณะกรรมการบริษทั ฯ จะค�ำนึงถึงสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับกรรมการและพนักงาน รวมทัง้ จะสือ่ สารให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่ายได้ทราบ” โดยบริษทั ฯ
ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจในประเด็นต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่อลูกค้า การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การลงทุนของพนักงาน ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลความลับ การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม การใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม
การยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันในโอกาสการท�ำงาน เป็นต้น บริษัทฯ เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจของ
บริษัทฯ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cns.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”
บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดให้มีการรายงานข้อมูลส�ำคัญของบริษัทฯ ที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ควรได้รับรู้ไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี และ/หรือ ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินส�ำหรับปี ข้อมูลที่บริษัทฯ ชี้แจงต่อบุคคล
ภายนอกผ่านตลาดหลักทรัพย์ ระบบการควบคุมภายใน รายชื่อกรรมการบริษัทฯ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ รายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ�ำปี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหรือรับ
ข้อร้องเรียน โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ ซึ่งเป็นฝ่ายงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหากผู้มีส่วนได้เสียต้องการสอบถามข้อมูลก็สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันใน
การเข้าถึง
ในปีบญ
ั ชี 2554 บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญ ข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการ
เงินประจ�ำปี รายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่ส�ำคัญ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อกรรมการบริษัท บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และ/หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ มีการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
รายงานประจ�ำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ� ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลครบถ้วน
ตามแนวทางที่กำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งรวมถึง บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและคณะ
กรรมการตรวจสอบ จ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รายงาน
ของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจ�ำปี
ในปีบัญชี 2554 บริษัทฯ ไม่เคยถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือส�ำนักงาน ก.ล.ต. ด�ำเนินการเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูล
ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อก�ำหนด
บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลที่สำ� คัญ ตอบข้อซักถาม และใช้เป็นช่อง
ทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าคณะกรรมการมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ มีกรรมการรวม 11 คน ประกอบด้วย
 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (EXECUTIVE DIRECTOR)
5 คน
 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (NON-EXECUTIVE DIRECTOR)
6 คน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร แบ่งเป็น
 กรรมการอิสระ (INDEPENDENT DIRECTOR)
4 คน
 กรรมการจากภายนอก (OUTSIDE DIRECTOR)
2 คน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ
เพิ่มอีก 1 คน เพื่อให้กรรมการอิสระมีจ�ำนวนทั้งหมด 4 คนจากกรรมการทั้งคณะรวม 11 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของส�ำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจ�ำนวน สัดส่วน
และคุณสมบัติของคณะกรรมการดังกล่าวเหมาะสมกับขนาดกิจการ และมีสัดส่วนการถ่วงดุลอ�ำนาจอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ถึงแม้ว่าประธานกรรมการบริษัทฯ จะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ด้วยการยึด
หลักธรรมาภิบาลที่ดีอันเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด ประกอบกับประธานกรรมการบริษัทฯ เป็น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่อง และการ
ตัดสินใจในการบริหารงานทัว่ ไปของบริษทั ฯ ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร (ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร
5 คน) ไม่ใช่กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่
ของประธานกรรมการจะกระท�ำอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณ เป็นกลาง และยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
อย่างเท่าเทียมกัน
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เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้เข้มกว่า
คุณสมบัติที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงาน ก.ล.ต. (ตามที่แสดงไว้ในหัวข้อ “กรรมการอิสระ”)
ในข้อบังคับของบริษัทฯ ก�ำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึ่ง
ในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกเป็นจ�ำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม  
โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ในปีบัญชี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการโดยเป็นการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาและก�ำหนดแนวทางปรับปรุงการท�ำงานในปีต่อไป คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้พิจารณาการ
ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ
หรือไม่ และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความไม่เป็นกลางในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือไม่   
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ท�ำการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลในการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นๆ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
จ�ำนวนและลักษณะธุรกิจทีก่ รรมการแต่ละคนด�ำรงต�ำแหน่งอยูใ่ นปัจจุบนั ไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการบริษทั ฯ
อีกทัง้ บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายทีช่ ดั เจนให้กรรมการแต่ละคนแจ้งการมีสว่ นได้เสียไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่
บริษทั ฯ ท�ำขึน้ และกรรมการแต่ละคนทีม่ สี ว่ นได้เสียในสัญญานัน้ ๆ จะไม่เข้าร่วมการประชุมพิจารณาและลงมติในสัญญานัน้ ๆ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี ลขานุการบริษทั ฯ ซึง่ เป็นพนักงานประจ�ำของบริษทั ฯ มีหน้าทีด่ แู ลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ  
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จัดท�ำทะเบียนกรรมการ จัดเก็บรายงานส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหาร และอื่นๆ ที่ก�ำหนดตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานก�ำกับ
ดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัทฯ พร้อมทั้งการแบ่งแยกบทบาท อ�ำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ การพิจารณาสรรหากรรมการ สามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพิจารณารายชื่อหลักทรัพย์และ
อัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีเครดิตบาลานซ์ เพื่อที่จะช่วยในการดูแลและสนับสนุนการบริหาร
งานของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงสร้าง บทบาท อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในชุดต่างๆ
สามารถดูได้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
5.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจและให้ความเห็นชอบต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ที่น�ำเสนอโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และจัดให้มีกลไกในการก�ำกับดูแล
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้จัดให้มีการสื่อสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน เพื่อให้ได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการจัดประชุมพนักงานและผู้บริหาร และผ่านทางระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ
เช่น ระบบ INTERNET หรือระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (E-MAIL) เป็นต้น
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คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างเสริมให้เกิดการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงด้วยการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งจะน�ำไปสู่ประโยชน์
สูงสุดแก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ
ธุรกิจตั้งแต่ปี 2548 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติ และจัดให้มีการ
ทบทวนปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจทุกปีเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และเน้นย�้ำให้พนักงานปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้
ความรูเ้ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานของบริษทั ฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดให้มีกลไกและกระบวนการที่จะดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และรายงานผลต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการป้องกันมิให้ผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยก�ำหนดให้การท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันจะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของประโยชน์ของบริษทั ฯ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต. และก�ำหนดให้การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันต้องได้รับ
การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการหรือต้องรายงานต่อคณะกรรมการ หากรายการนัน้ อยูใ่ นอ�ำนาจทีฝ่ า่ ยจัดการสามารถท�ำได้ตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการควบคุมการด�ำเนินงาน
การปฏิบัติงานและรายงานทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้
ฝ่ายงานต่างๆ ต้องปฏิบัติงานโดยค�ำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดีและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับดูแลที่
เกีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้ฝา่ ยก�ำกับและตรวจสอบมีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเพื่อให้การด�ำเนินการภายในบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมตามหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยฝ่าย
ก�ำกับและตรวจสอบจะท�ำการประเมินความเสี่ยงในแต่ละส่วนงานเพื่อก�ำหนดขอบเขต ระยะเวลา และจ�ำนวนพนักงานที่
เหมาะสมในการตรวจสอบ และน�ำเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกเดือน หรืออย่างน้อย
ไตรมาสละหนึ่งครั้ง และยังอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจ�ำเป็น ประธานกรรมการและกรรมการบริหารจะ
ร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระ
การประชุมคณะกรรมการได้ และเลขานุการบริษทั ฯ จะเป็นผูจ้ ดั ท�ำหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบ
การประชุมให้กรรมการทุกท่านได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อที่จะได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุมอย่างน้อย
7 วัน โดยคณะกรรมการจะร่วมกันก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถเข้า
ร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียง
ในการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการได้จดั สรรเวลาไว้ให้อย่างเพียงพอทีก่ รรมการจะสามารถน�ำเสนอ
วาระการประชุมและอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้โดยทั่วถึงกัน อีกทั้ง ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคน
ใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาและแสดงความคิดเห็น หรือตัดสินใจอย่างละเอียดรอบคอบและสร้างสรรค์ในทุกๆ วาระการ
ประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วาระหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยรวมต่อบริษัทฯ ถ้ามีวาระใดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานหรือหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ คณะกรรมการจะเชิญผู้บริหาร
ของฝ่ายงานหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ เข้าร่วมในการประชุมเพือ่ รายงานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ หรือชีแ้ จงรายละเอียดเพิม่
เติมในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง และเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้ทำ� ความรู้จักกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นๆ
ส�ำหรับใช้ประกอบในการพิจารณาถ่ายทอดหน้าที่งานต่อไป
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ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติรวม 12 ครั้ง โดยมีการประชุม
เดือนละ 1 ครัง้ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “จ�ำนวนครัง้ ของการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีบญ
ั ชี 2554 และจ�ำนวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม
ในรอบปีบัญชี 2554”
5.5 ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดธุรกิจและบริการที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงได้ค�ำนึงถึง ประสบการณ์ ขอบเขต
บทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ ส่วนค่าตอบแทน
ของผูบ้ ริหาร คณะกรรมการบริหารก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร โดยพิจารณาจากความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ระดับการมีความส่วนร่วมและความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ  
บริษัทฯ ได้แสดงตัวเลขค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัทฯ
และพนักงานในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ารับการฝึกอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเข้าใจในธุรกิจ
บริการ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กฎระเบียบที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและที่จะบังคับใช้ในอนาคต รวมถึงหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง  ในปี 2554 นอกจากจะสนับสนุนให้กรรมการและพนักงานในทุกระดับเข้าอบรม
พัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. สภาวิชาชีพนักบัญชี
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ ยังจัดอบรมขึ้นภายในองค์กรโดยมีบุคลากรใน
ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บรรยาย และยังได้เชิญบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นผู้บรรยายเพิ่มเติมให้กับพนักงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังก�ำหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จัดท�ำ  “คู่มือกรรมการ” เพื่อมอบให้กรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดให้มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ บริการ นโยบายและ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทีส่ �ำคัญให้กบั กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่ เพือ่ ช่วยให้มคี วามเข้าใจในกิจการของบริษทั ฯ อย่างรวดเร็ว
คู่มือกรรมการจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการ แนวทางปฏิบัติ
ของกรรมการ การรักษาสิทธิและการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ คูม่ อื กรรมการของบริษทั หลักทรัพย์ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
กรรมการและผู้บริหารตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
5.7 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ดแู ลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้ มูล
ทางการเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจ ผลประกอบการและเรื่องส�ำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�่ำเสมอ ทันเวลา และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
หน่วยงานก�ำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของส�ำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วย
งานก�ำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน
และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือสามารถติดต่อโดยตรง
กับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (INVESTOR RELATIONS) โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cns.co.th)
หรืออีเมล์ไปที่ BKKInvestorRelations@th.nomura.com หรือโทรศัพท์ 0-2638-5840
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายและวิธีการดูแลพนักงานและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในการป้องกันไม่ให้พนักงานและผู้บริหารน�ำข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่ได้รับทราบจาก
การปฏิบัติงานไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทางก�ำกับดูแล ดังนี้
1.

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้พนักงานและกรรมการบริหารทุกคนจะต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เฉพาะที่บริษัทฯ
เท่านั้น โดยอนุญาตให้พนักงานเปิดได้เฉพาะบัญชีเงินสด
2. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้พนักงานและกรรมการบริหารต้องรายงานการซื้อขายของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะให้ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบรับทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน
3. บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการได้รับทราบ
4. บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์หา้ มพนักงานและคณะกรรมการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ เป็นระยะเวลาหนึง่ เดือน
นับจากวันสิ้นสุดของงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ จัดท�ำรายงานวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
5.1 ห้ามนักวิเคราะห์ของสายงานทีเ่ กีย่ วข้องซือ้ ขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือหลักทรัพย์ทกุ หลักทรัพย์ทอี่ ยูใ่ นหมวด
ที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการท�ำรายงานวิเคราะห์ และห้ามต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการฝ่ายฯ ขึ้นไปใน
สายงานที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์
5.2 ห้ามพนักงานและกรรมการบริหารซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง โดยที่พนักงานและกรรมการ
บริหารนั้นทราบหรือควรทราบว่าสายงานที่เกี่ยวข้องก�ำลังอยู่ระหว่างจัดท�ำข้อมูลของหลักทรัพย์นั้น หรือ
มีแผนงานที่จะเผยแพร่รายงานวิจัยของหลักทรัพย์นั้น
5.3 ห้ามพนักงานทุกคนในสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหารและพนักงานในฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ
ทุกคนซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานวิเคราะห์เผยแพร่ต่อผู้ลงทุนในช่วงระยะเวลา 3 วัน
ท�ำการนับตั้งแต่วันที่ได้เผยแพร่รายงานแล้ว
6. บริษัทฯ ก�ำหนดหลักเกณฑ์ห้ามพนักงานรวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการที่ทราบหรือควรทราบข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทัว่ ไปหรือข้อมูลภายในของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึง่ ซือ้ ขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ทั้งนี้ ไม่ว่าพนักงานหรือสมาชิกในคณะกรรมการคนนั้นจะอยู่ในฝ่ายงานที่มีข้อมูลหรือไม่ก็ตาม
7. ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบของบริษทั ฯ จะเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด
ข้างต้น

มาตรการลงโทษ
หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนตน
จะถือว่าพนักงานและผู้บริหารละเมิดทางวินัยและพิจารณาลงโทษพนักงานและผู้บริหารนั้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจในการเป็นผู้ให้บริการด้านการเงินการลงทุนอย่างมีจริยธรรมตาม
แนวปฏิบตั ขิ องบรรษัทภิบาล ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ อีกทัง้ ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ
ได้ผลักดันและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างสังคมในด้านต่างๆ ตลอดจนมุง่ สร้างจิตส�ำนึกด้านการช่วยเหลือสังคม
แก่พนักงาน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ท�ำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการโครงการ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสานต่อนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

1. ร่วมบริจาคเงิน 1,000,000 บาท เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในประเทศญีป่ นุ่ ผ่านทางกระทรวง
การต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัทหลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) น�ำโดยนายสุเทพ
พีตกานนท์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
บริหาร และนายชินอิจิ มิซูโน กรรมการอ�ำนวยการ
ได้มอบเงินช่วยเหลือทีไ่ ด้รวบรวมจากลูกค้า พนักงาน
และบริษัทฯ จ�ำนวน 1 ล้านบาท ผ่านทางกระทรวง
การต่างประเทศ โดยมี นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้รับมอบเงิน
ดังกล่าว ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการแบ่งปันน�ำ้ ใจและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่
ประเทศญี่ปุ่น

2. ร่ ว มบริ จ าคเงิ น เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย ทางภาคใต้ ผ ่ า นทางหอการค้ า ไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เมื่ อ วั น ที่ 12 เมษายน ที่ ผ ่ า นมา นางกฤษณา
แซ่หลิ่ว กรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พั ฒ นสิ น จ� ำ กั ด (มหาชน) ได้ ม อบเงิ น บริ จ าค
ผ่ า นทางหอการค้ า ไทยและสภาหอการค้ า แห่ ง
ประเทศไทย จ�ำนวน 43,000 บาท โดยได้รบั เกียรติ
จากนายประพัทธ์โชต ธนวรศาสตร์ ผู้อ�ำนวยการ
บริ ห าร หอการค้ า ไทยและสภาหอการค้ า แห่ ง
ประเทศไทย เป็นผู้รับมอบเงิน ทั้งนี้ เงินจ�ำนวน
ดังกล่าวจะน�ำไปสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยทางภาคใต้ต่อไป
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3. โครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” การบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้แล้วแก่โรงเรียน
ที่ขาดแคลน ปีที่ 3
บริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสในการเรียนรู้แก่เยาวชนไทยอย่างทั่วถึงโดยได้จัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการสานต่อโครงการ “คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” ซึ่งเป็นการบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้ว
แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้ทางบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่
สังคมเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนไทยอย่างทั่วถึง ซึ่งพิธีมอบคอมพิวเตอร์ในโครงการ
คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กด้อยโอกาสเมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา นายสุเทพ พีตกานนท์ ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) และนายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีมอบคอมพิวเตอร์จ�ำนวน 42 เครื่อง
ในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อเด็กด้อยโอกาส โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร เป็นผูร้ บั มอบ โดยการร่วมบริจาคในโครงการดังกล่าว นอกจากจะถือเป็นการได้รว่ ม
แบ่งปันสิง่ ดีๆ กลับคืนสูส่ งั คม ซึง่ บริษทั ฯ ได้ยดึ ถือเป็นแนวทางมาโดยตลอดแล้ว ยังถือเป็นการสานต่อโครงการ
“คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง” ของบริษัทฯ ที่มีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อีกด้วย
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริหารได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วนอันประกอบด้วย (1) องค์กร
และสภาพแวดล้อม (2) การบริหารความเสี่ยง (3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (4) ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และ (5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ทั้ง 5 ส่วนดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ เห็นชอบในความเห็นดังกล่าวของคณะกรรมการบริหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น
คณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน ทุกคนมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์วธั นี พรรณเชษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ และนายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ และมีผู้อ�ำนวยการฝ่าย
ก�ำกับและตรวจสอบท�ำหน้าที่เลขานุการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ส�ำหรับปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง โดยทุกครั้งมีกรรมการเข้าประชุมครบทุกคน และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่บริษัทฯ
ก�ำหนดไว้ ซึ่งสรุปประเด็นส�ำคัญๆ ได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ว่าได้จัดท�ำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วม
ประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระเพื่อ
รับฟังค�ำชี้แจง ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ และค�ำชี้แจงของผู้ที่รับผิดชอบ
2. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งการสอบทานด�ำเนินการโดยผู้สอบบัญชีและฝ่ายก�ำกับ
และตรวจสอบของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการสอบทานพร้อมข้อมูลจากการบรรยายสรุป
และการตอบข้อซักถามของทั้งสองฝ่าย  และได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามที่เห็นสมควร
3. สอบทานการปฏิบตั งิ านของฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบของบริษทั ฯ ตัง้ แต่การวางแผนการตรวจสอบ การด�ำเนินการ
การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะอันจะช่วยให้การ
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. ทบทวนกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงและติดตามการบริหาร
ความเสี่ยง
5. สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ว่าได้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
8. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสมและมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมัน่ ใจว่าคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการด�ำเนินงานภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งมีความมุ่งมั่น
ในการบริหารงานด้วยความระมัดระวังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ
อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้น�ำเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี พิจารณาแต่งตั้งบริษัทส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด โดยนางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ
นางสาวภูรพิ์ รรณ เจริญสุข หรือนางนงลักษณ์ พุม่ น้อย คนใดคนหนึง่ เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีค่าตอบแทน 540,000 บาท

(นางวัธนี พรรณเชษฐ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน
วันที่ 20 ตุลาคม 2554
เรื่อง การแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า นางวัธนี พรรณเชษฐ์ พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ และนายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล ในฐานะกรรมการ
อิสระของ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานว่าในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม
2554 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ ให้บริการและได้รับรายได้ค่าบริการ
1. บริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญานายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และสัญญาแต่งตัง้ NOMURA SINGAPORE LIMITED (“NSL”)
เป็น EXCLUSIVE PARTNER เพื่อเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ สัญญาที่จัดท�ำขึ้นเป็นสัญญาซึ่งมีรูปแบบ
และเนื้อหาเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ท�ำกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.)
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปีบัญชี 2554 มีมูลค่ารวม 39,941,142 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 เพื่อจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับลูกค้าที่มีศักยภาพในประเทศไทย ตามที่ NSL ร้องขอ
รายได้ค่าบริการในปีบัญชี 2554 มีมูลค่ารวม 11,206,431 บาท ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากต้นทุนที่เกิด
ขึ้นจริงบวกก�ำไรร้อยละ 10
3. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญา INTRODUCING BROKER AGREEMENT กับ NSL เพื่อแนะน�ำลูกค้าที่มีศักยภาพ
ในประเทศไทยที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ NSL ให้กับ NSL
รายได้ค่าบริการในปีบัญชี 2554 มีมูลค่ารวม 812,978 บาท ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากรายการที่เกิดขึ้น
จริงของลูกค้าทีบ่ ริษทั ฯ แนะน�ำ และอัตราร้อยละทีก่ ำ� หนดในสัญญาซึง่ เทียบเคียงได้กบั ธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน
4. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญา SERVICE AGREEMENT กับ NOMURA SECURITIES CO., LTD. เพื่อช่วยเหลือ
การให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของทาง NOMURA SECURITIES CO., LTD. แก่ลูกค้า
รายได้ค่าบริการในปีบัญชี 2554 มีมูลค่ารวม 11,013,090 บาท ค่าบริการตามสัญญาค�ำนวณจากขอบเขต
และปริมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย

รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่ายค่าบริการ
1. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญารับบริการเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ำกัด ซึ่ง
มีกรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทฯ ได้รับบริการเครือข่ายเชื่อมสัญญาณระบบ
คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงทีม่ ลี กั ษณะและคุณภาพของบริการเช่นเดียวกับลูกค้าทัว่ ไปทีไ่ ม่มคี วามเกีย่ วโยงกันได้รบั
ในอัตราค่าบริการที่เท่ากัน
ค่าบริการจ่ายในปีบัญชี 2554 มีมูลค่ารวม 846,300 บาท อัตราค่าบริการจ่ายนี้เป็นอัตราเดียวกับที่ลูกค้าทั่วไป
ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกันจ่าย
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2. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญากับนายพิศิษฏ์ เทศะบ�ำรุง ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับบริการการ
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำและความเห็นด้านกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบร่างสัญญาของบริษัทฯ
ค่าบริการจ่ายในปีบญ
ั ชี 2554 มีมลู ค่ารวม 240,000 บาท ซึง่ เป็นราคาเหมาจ่ายทีเ่ หมาะสมเมือ่ เทียบกับลักษณะ
บริการและคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน
3. บริษัทฯ ได้จ่ายค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศให้กับ NSL ส�ำหรับการท�ำการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้กับลูกค้าของบริษัทฯ
ค่านายหน้าจ่ายในปีบญ
ั ชี 2554 มีมลู ค่ารวม 361,819 บาท ค่านายหน้าจ่ายค�ำนวณจากมูลค่าซือ้ ขายหลักทรัพย์
และอัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
4. บริษัทฯ ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อดูแลระบบ E-MAIL และ INTERNET ให้กับ NOMURA
INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED (“NIHK”)
ค่าบริการจ่ายในปีบัญชี 2554 มีมูลค่ารวม 5,306.70 เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 23,880 บาท (ค�ำนวณ
จากอัตราแลกเปลี่ยน 4.50 บาท ต่อ 1 เหรียญฮ่องกง) ค่าบริการจ่ายเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาด

รายการอื่นๆ
1. บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน (ประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย) กับ นางกฤษณา แซ่หลิ่ว ซึ่งเป็น
กรรมการบริหารของบริษัทฯ การพิจารณาอนุมัติรายการ จ�ำนวนเงินให้กู้ยืม ตลอดจนเงื่อนไขและข้อก�ำหนดใน
สัญญาดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิการเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่บริษัทฯ ให้กับพนักงานทั่วไป
ในปีบัญชี 2554 บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมตามสัญญานี้จ�ำนวน 36,086 บาท โดยค�ำนวณจาก
ยอดเงินกู้คงเหลือและอัตราดอกเบี้ยที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับพนักงานทั่วไปของบริษัทฯ
ข้าพเจ้ามีความเห็นต่อรายการธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส�ำหรับปีบัญชี
2554 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ดังกล่าวข้างต้นว่าเป็นรายการที่จัดท�ำขึ้นโดยมีการก�ำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งได้ระบุ
วิธีการบอกเลิกสัญญาอย่างชัดเจนและยุติธรรม รายการระหว่างกันเหล่านั้นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม เป็นการ
ด�ำเนินการตามธุรกิจปกติ และ/หรือ เป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางวัธนี พรรณเชษฐ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

(พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ)
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

(นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล)
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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สัญญาให้บริการข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้
ในการออกตราสารทางการเงินใน
สกุลเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินบาท
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

NOMURA HOLDINGS,
INC. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED

3. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จ�ำกัด (มหาชน) กับ NOMURA
INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED

สัญญาให้บริการการเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินในธุรกิจ
ASSET FINANCE และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

ลักษณะของรายการ

สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
และแต่งตั้ง NOMURA
SINGAPORE LIMITED เป็น
EXCLUSIVE PARTNER
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

NOMURA HOLDINGS,
INC. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทฯ และ NOMURA
INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED

ความสัมพันธ์

2. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน NOMURA HOLDINGS,
จ�ำกัด (มหาชน) กับ NOMURA
INC. เป็นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของ
SINGAPORE LIMITED
บริษัทฯ และ NOMURA
SINGAPORE LIMITED

1. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จ�ำกัด (มหาชน) กับ NOMURA
INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา
สิ้นสุด สามารถบอกเลิก
โดยการท�ำหนังสือบอก
กล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา
สิ้นสุด สามารถบอกเลิก
โดยการท�ำหนังสือบอก
กล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา
สิ้นสุด สามารถบอกเลิก
โดยการท�ำหนังสือบอก
กล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

-

39,941,142

-

หมายเหตุ

14,046,129 ค่าบริการตามสัญญา
ค�ำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริงบวกก�ำไรร้อยละ 10

25,365,563 ค่านายหน้าค�ำนวณจาก
มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์และ
อัตราค่านายหน้าซึ่งเป็น
ราคาตลาดที่คิดกับลูกค้า
ทั่วไป และ EXCLUSIVE
PARTNER ตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส�ำนักงาน ก.ล.ต.

7,348,304 ค่าบริการตามสัญญา
ค�ำนวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้น
จริงบวกก�ำไรร้อยละ 10

ปีบัญชี 2554 ปีบัญชี 2553

มูลค่าของรายการ (บาท)

ในปีบัญชี 2554 และปีบัญชี 2553 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) มีรายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ดังนี้

รายการระหว่างกัน

รายงานประจ�ำปี 2554

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

ระยะเวลาของสัญญา

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
-

11,013,090

สัญญาให้บริการเพื่อช่วยเหลือการ ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน      
ให้บริการการเป็นที่ปรึกษาทางการ ในแต่ละงานที่ได้รับ
เงินของ NOMURA SECURITIES มอบหมาย
CO., LTD. แก่ลูกค้า
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

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

1,763,647

-

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา
สิ้นสุด สามารถบอกเลิก
โดยการท�ำหนังสือบอก
กล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

สัญญาให้บริการส่งค�ำสั่งซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด
ต่างประเทศ
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

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

1,059,766

สัญญาการแนะน�ำลูกค้าที่
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการและได้รับ
ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

อัตราที่ก�ำหนดจากขอบเขต
และปริมาณของงานที่ได้รับ
มอบหมาย

ค่าบริการเป็นอัตราที่ตกลง
กันทุกต้นปีบัญชี ซึ่ง
ค�ำนวณจากประมาณการ
ต้นทุนบริการของปีบวก
ก�ำไรร้อยละ 10

ค่าบริการตามสัญญา
ค�ำนวณจากรายการที่เกิด
ขึ้นจริงของลูกค้าที่บริษัทฯ
แนะน�ำ และอัตราร้อยละ
ที่ก�ำหนดในสัญญาซึ่งเทียบ
เคียงได้กับธุรกิจที่มีลักษณะ
เดียวกัน

10,169,861 ค่าบริการตามสัญญา
ค�ำนวณจากต้นทุนที่เกิด
ขึ้นจริงบวกก�ำไรร้อยละ 10

812,978

11,206,431

ปีบัญชี 2554 ปีบัญชี 2553

มูลค่าของรายการ (บาท)

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา
สิ้นสุด สามารถบอกเลิก
โดยการท�ำหนังสือบอก
กล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า  30 วัน

สัญญาการให้บริการสนับสนุน
1 ปี
ธุรกิจที่บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ                  
และได้รับค่าตอบแทน

ลักษณะของรายการ

5. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน NOMURA HOLDINGS,
จ�ำกัด (มหาชน) กับ NOMURA
INC. เป็นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของ
SINGAPORE LIMITED
บริษัทฯ และ NOMURA
SINGAPORE LIMITED

4. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน NOMURA HOLDINGS,
จ�ำกัด (มหาชน) กับ NOMURA
INC. เป็นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของ
SINGAPORE LIMITED
บริษัทฯ และ NOMURA
SINGAPORE LIMITED

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

รายงานประจ�ำปี 2554

57

58

กรรมการของบริษัทฯ                       
เป็นกรรมการผู้จัดการ
ของบริษัท ยูไนเต็ด
อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ำกัด

8. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จ�ำกัด (มหาชน) กับ
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น
ไฮเวย์ จ�ำกัด
สัญญาให้บริการเชื่อมต่อเครือข่าย
ระบบคอมพิวเตอร์
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการและจ่าย
ค่าบริการ

ลักษณะของรายการ
ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา
สิ้นสุด สามารถบอกเลิก
โดยการท�ำหนังสือบอก
กล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ระยะเวลาของสัญญา

11. บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จ�ำกัด (มหาชน) กับ NOMURA
INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED

NOMURA HOLDINGS,
INC. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ และ NOMURA
INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED

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

ไม่มีก�ำหนดระยะเวลา
สิ้นสุด สามารถบอกเลิก
โดยการท�ำหนังสือบอก
กล่าวอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
ระยะเวลาการจัดจ�ำหน่าย
หลักทรัพย์บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวติ จ�ำกัด (มหาชน)

สัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศ
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการ                  
และจ่ายค่าบริการ
NOMURA INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED เป็น
ตัวแทนการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
ในต่างประเทศ

9. บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน นายพิศิษฏ์ เทศะบ�ำรุง                  สัญญาให้บริการค�ำปรึกษา แนะน�ำ  1 ปี
ความเห็นด้านกฎหมายและตรวจ
จ�ำกัด (มหาชน) กับ                  เป็นกรรมการบริษัทฯ
สอบร่างสัญญาต่างๆ โดยที่บริษัทฯ
นายพิศษิ ฏ์ เทศะบ�ำรุง
เป็นผูร้ บั บริการและจ่ายค่าตอบแทน

ความสัมพันธ์

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

253,125

197,217

361,819

-

240,000

421,919

240,000

846,300

ปีบัญชี 2554 ปีบัญชี 2553

มูลค่าของรายการ (บาท)

อัตราค่าธรรมเนียมที่
ก�ำหนดในสัญญาเทียบเคียง
ได้กับธุรกิจในลักษณะ
เดียวกัน

ค่านายหน้าจ่ายค�ำนวณจาก
มูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์
และอัตราค่านายหน้าที่
เทียบเคียงกับลูกค้าทั่วไป
ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

อัตราค่าบริการเป็นราคา
เหมาจ่ายที่เหมาะสม
เมื่อเทียบกับลักษณะบริการ
และคุณภาพที่ใกล้เคียงกัน

อัตราค่าบริการจ่ายเป็น
อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไป
ที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน

หมายเหตุ

รายงานประจ�ำปี 2554

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

NOMURA HOLDINGS,
INC. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษทั ฯ และ NOMURA
INTERNATIONAL         
(HONG KONG)
LIMITED

ความสัมพันธ์

13. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
จ�ำกัด (มหาชน) กับ
เป็นกรรมการบริหารของ
นางกฤษณา แซ่หลิ่ว  
บริษัทฯ

12. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จ�ำกัด (มหาชน) กับ
NOMURA INTERNATIONAL
(HONG KONG) LIMITED

บุคคล / นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม
ระยะเวลาของสัญญา

สัญญากู้เงินประเภทเงินกู้เพื่อที่อยู่
อาศัย

ไม่เกิน 100 เดือน

บริษัทฯ จ่ายค่าลิขสิทธิ์การใช้
1 ปี
ซอฟต์แวร์เพื่อดูแลระบบ EMAIL
และ INTERNET
บริษัทฯ เป็นผู้รับบริการ                     
และจ่ายค่าบริการ

ลักษณะของรายการ

หมายเหตุ

36,086

17,678

อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตรา
เดียวกันกับอัตราที่คิดจาก
พนักงานทั่วไปของบริษัทฯ

5,306.70           5,306.70           ค่าบริการจ่ายเป็นราคาที่
เหรียญฮ่องกง เหรียญฮ่องกง เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กับราคาตลาด

ปีบัญชี 2554 ปีบัญชี 2553

มูลค่าของรายการ (บาท)

รายงานประจ�ำปี 2554

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

59

60
สินทรัพย์อื่น

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

1,954,884

103,122

46,459

-

44,444

1,856,431

113,130,702

2,231,219

35,160

25,486

846,129

349,321

1,369,861

286,802,688

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
- ไม่มี -

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

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในกรณีที่บริษัทฯ ท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันนั้น  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ำสัญญานั้นๆ โดยค�ำนึงถึงผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว

หนี้สินอื่น

NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED หนี้สินอื่น

สัญญาให้บริการบ�ำรุงรักษาซอฟต์แวร์

สัญญาบริการเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ำกัด

NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED สินทรัพย์อื่น

สินทรัพย์อื่น

สัญญาการแนะน�ำลูกค้า                          NOMURA SINGAPORE LIMITED

สัญญาให้บริการด้านตราสารหนี้

สินทรัพย์อื่น

NOMURA SINGAPORE LIMITED

สัญญาการให้บริการสนับสนุนธุรกิจ

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

รายการที่แสดงในงบการเงิน 31 สิงหาคม 2554 31 สิงหาคม 2553

NOMURA SINGAPORE LIMITED

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

สัญญานายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

รายการ

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553

รายงานประจ�ำปี 2554

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี 2554

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ในรอบปีบัญชี 2554 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,004.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 261.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.30
โดยการเพิม่ ขึน้ ดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากรายได้คา่ นายหน้าจากการซือ้ ขายหลักทรัพย์เพิม่ ขึน้ ตามมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ในตลาดโดยรวมที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นมากตามยอดเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาก โดยรายละเอียดที่ส�ำคัญสามารถจ�ำแนกได้ดังนี้
รายได้จากธุรกิจนายหน้าแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ รายได้คา่ นายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และรายได้คา่ นายหน้าซือ้ ขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า โดยพบว่ารายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.11 มาอยู่ที่ 689.27 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 2.48 (อันดับ 16)
เป็นร้อยละ 2.45 (อันดับ 19) ส�ำหรับรายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.21
มาอยู่ที่ 48.71 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดอนุพันธ์ลดลงจากร้อยละ 1.41 (อันดับ 21) เป็นร้อยละ 1.32
(อันดับ 22)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของบริษัทฯ ลดลง 19.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.65 มาอยู่ที่ 58.70 ล้านบาท
โดยสาเหตุการลดลงมาจากรายได้ในส่วนของการให้บริการตราสารหนี้และรายได้จากการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ที่ลดลง
ค่อนข้างมาก
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 23.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 129.41 มาอยู่ที่ 42.34 ล้านบาท
โดยเป็นก�ำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์จ�ำนวน 33.77 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการโอนกลับขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของหลักทรัพย์
รายได้ค่าดอกเบี้ยและเงินปันผลเพิ่มขึ้น 9.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.72 มาอยู่ที่ 47.32 ล้านบาท เป็นผลเนื่อง
มาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโดยรวม
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์พิ่มขึ้น 65.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 146.67 มาอยู่ที่ 109.96 ล้านบาท
ซึง่ สอดคล้องกับยอดเงินให้กยู้ มื เพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก และการปรับขึน้ ของอัตราดอกเบีย้ ทีค่ ดิ กับลูกหนีเ้ งินให้
กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามภาวะดอกเบี้ยในท้องตลาดที่ปรับตัวขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา
ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยโดยรวมของบริษทั ฯ ในรอบปีบญ
ั ชี 2554 เพิม่ ขึน้ 123.44 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.02 จาก 587.16
ล้านบาทมาอยู่ที่ 710.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้น
ของรายได้ โดยการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ 63.73 ล้านบาท และค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารที่เพิ่มขึ้น 12.22 ล้านบาท
กล่าวโดยสรุป ในปีบัญชี 2554 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 217.26 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.18 บาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.53 เมื่อเปรียบเทียบกับก�ำไรสุทธิของปีบัญชี 2553 ซึ่งเท่ากับ 117.10 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ
1.64 บาท  บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรสุทธิในปีบัญชี 2554 เท่ากับร้อยละ 21.64 ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีบัญชี 2553 ที่มีอัตราก�ำไร
สุทธิร้อยละ 15.78 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปีบัญชี 2554 เท่ากับร้อยละ 6.05 เปรียบเทียบ
กับปีบัญชี 2553 ที่มีอัตราร้อยละ 3.28

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 จ�ำนวน 5,753.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.17 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3.40 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ที่จ�ำนวน 5,564.64 ล้านบาท
โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์มีสาเหตุส�ำคัญจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมูลค่า
การซื้อขายโดยรวมที่เพิ่มขึ้นผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
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ส�ำหรับสินทรัพย์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดร้อยละ 10.30 ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
ร้อยละ 10.37 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าร้อยละ 73.05 และส่วนที่เหลือร้อยละ 6.28 เป็นสินทรัพย์
อื่นๆ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 มีจำ� นวน 592.41 ล้านบาท ลดลง 285.18
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 32.50 เมือ่ เปรียบเทียบกับวันสิน้ ปีบญ
ั ชีกอ่ น โดยมีปจั จัยหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีธ้ รุ กิจ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (โดยเฉพาะในส่วนของเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์) จ�ำนวน 1,597.01 ล้านบาท
ส�ำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทั ฯ จะอยูใ่ นรูปเงินฝากและตัว๋ สัญญาใช้เงินระยะสัน้ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
เพื่อให้มีความคล่องตัวในการน�ำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช�ำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ประจ�ำวัน และสนับสนุนธุรกรรม
การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์รวมถึงธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 มีจำ� นวน 11.12 ล้านบาท ลดลงมากถึง 1,023.98
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับวันสิ้นปีบัญชีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (โดยเฉพาะในส่วนของเงินให้กยู้ มื เพือ่ ซือ้ หลักทรัพย์) จ�ำนวน 1,597.01 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้จำ� หน่ายเงินลงทุน
ในตราสารหนี้และตราสารทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนเผื่อขายประเภทเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่น� ำไปซื้อตราสารหนี้
ภาครัฐทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ และมีสภาพคล่องทีจ่ ะเปลีย่ นเป็นเงินสดสูง และได้จดั สรรเงินทุนไปสนับสนุนธุรกรรมเงินให้กยู้ มื เพือ่
ซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 มีจ�ำนวน 596.55 ล้านบาท เปรียบเทียบกับวันสิ้นปีบัญชีก่อน
จ�ำนวน 742.74 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 3 วันสุดท้ายก่อนปิดรอบบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 มีจ�ำนวน 4,203.64 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1,597.01 ล้านบาทหรือร้อยละ 61.27 เมื่อเปรียบเทียบกับวันสิ้นปีบัญชีก่อน โดยปัจจัยการเพิ่มขึ้นหลักมาจากใน
ส่วนของลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดและเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 จ�ำนวน 2,127.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.73 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 5.86 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 จ�ำนวน 2,009.68 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้น
ของหนี้สินรวมมีสาเหตุส�ำคัญจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 550.00 ล้านบาท เพื่อรองรับ
การปล่อยกู้ให้กับลูกค้าบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกัน เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าลดลง 465.07 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลดลงของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 3 วันสุดท้ายก่อนปิด
งวดบัญชี
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 จ�ำนวน 3,626.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.44 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับวันสิ้นปีบัญชีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปีจ�ำนวน 217.26 ล้านบาท การลดลงของส่วน
เกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าเงินลงทุนจ�ำนวน 29.58 ล้านบาทในส่วนของเงินลงทุนทีไ่ ด้จำ� หน่ายออกไป และเงินปันผล
จ่ายจ�ำนวน 116.24 ล้านบาท
กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ ยังคงจัดเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องทางการเงินสูง
มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ที่ระดับร้อยละ 195.06 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554) ซึ่งเป็นอัตรา
ทีส่ ูงมากเมื่อเปรียบกับอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องทีส่ �ำนักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ตอ้ งด�ำรงไว้ที่ร้อยละ
7 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวมอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ 10.30 และมีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 592.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.30 ของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.59 เท่า (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554) โดยมีก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสูงถึง 489.73 ล้านบาท
และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 จ�ำนวน 3,626.39 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ
53.02 บาทต่อหุ้น
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

ปีบัญชี 2554 ปีบัญชี 2553 ปีบัญชี 2552

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�ำก�ำไร (Profitability Ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้น

92.13%

92.25%

92.83%

อัตราก�ำไรสุทธิ

21.64%

15.78%

8.12%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

6.05%

3.28%

1.90%

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

8.86%

2.63%

1.14%

3.84%

2.24%

1.47%

0.18 เท่า

0.14 เท่า

0.18 เท่า

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินกู้

1.08%

N/A

N/A

อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อเงินกู้

8.58%

N/A

N/A

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวต่อสินทรัพย์รวม

10.30%

6.05%

14.19%

อัตราส่วนสินทรัพย์ก่อรายได้ต่อสินทรัพย์รวม

82.01%

80.22%

91.56%

0.59 เท่า

0.57 เท่า

0.35 เท่า

N/A

99.29%

99.25%

0.19%

18.60%

21.27%

195.06%

149.29%

456.60%

53.02

49.85

50.17

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น

3.18

1.64

0.96

เงินปันผลต่อหุ้น

N/A

1.70

0.95

สินทรัพย์รวม

3.40

14.23

8.84

หนี้สินรวม

5.86

57.61

50.45

รายได้จากการขายหรือให้บริการ

34.75

(12.30)

2.67

ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน

19.25

(23.22)

15.09

ก�ำไรสุทธิ

85.53

70.67

(44.27)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล
อัตราส่วนอื่นๆ
อัตราส่วนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่อสินทรัพย์
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ค�ำนวณตามเกณฑ์ ก.ล.ต.)
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

อัตราการเติบโต (%)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2554 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทัง้ นีง้ บการเงินดังกล่าวได้ผา่ นการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขจากบริษทั ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบความคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
หารือและประชุมร่วมกับฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังที่กล่าวในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีน่ า่ พอใจ และเห็นว่างบการเงินของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานทีถ่ กู ต้องตามทีค่ วรตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

นายสุเทพ พีตกานนท์
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นายชินอิจิ มิซูโน
กรรมการอ�ำนวยการ

นายนิมิต วงศ์จริยกุล
กรรมการบริหาร

นายนาโอกิ ซูกาย่า
กรรมการบริหาร

นางกฤษณา แซ่หลิ่ว
กรรมการบริหาร
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)”)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 งบก�ำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
ซึง่ ผูบ้ ริหารของกิจการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส� ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระส�ำคัญ
ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�ำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�ำเสนอในงบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 ผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นงลักษณ์ พุ่มน้อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172
บริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 20 ตุลาคม 2554
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งบดุล
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)”)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553

(หน่วย : บาท)
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ

2554

2553

6
7
8
9
10
12
13
14
15

592,414,332
11,118,248
596,549,590
4,203,641,208
146,587,154
12,265,848
42,312,230
148,919,167
5,753,807,777

877,595,359
1,035,103,228
742,744,142
2,606,636,013
125,446,418
11,277,708
37,354,768
128,479,523
5,564,637,159

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบดุล (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)”)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553
(หน่วย : บาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ 71,682,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
- ส�ำรองทั่วไป
- ส�ำรองหุ้นทุนซื้อคืน
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นก่อนหักหุ้นทุนซื้อคืน
หัก : หุ้นทุนซื้อคืน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2554

2553

16

550,000,000
369,861
1,396,746,321
343,582
179,953,574
2,127,413,338

1,187,754
1,861,811,463
10,220,315
136,459,350
2,009,678,882

716,823,000
2,131,833,600
1,003,847

716,823,000
2,131,833,600
30,584,907

72,000,000
215,000,000
96,993,325
489,733,992
3,723,387,764
(96,993,325)
3,626,394,439
5,753,807,777

72,000,000
215,000,000
96,993,325
388,716,770
3,651,951,602
(96,993,325)
3,554,958,277
5,564,637,159

17
14
18

8.3
19

20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)”)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ
รายได้
ค่านายหน้า
ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ก�ำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
หนี้สูญรับคืน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก(หุ้น)

22
8.4

23

14

2554

2553

689,273,122
48,705,979
58,701,247
42,339,063
207,680
47,319,037
109,963,623
7,665,878
1,004,175,629

525,730,471
35,498,251
77,903,486
18,455,246
(11,020)
37,342,031
44,579,592
2,687,877
742,185,934

22,675,937
55,704,852
-

13,519,878
43,770,648
(48,754)

362,320,180
129,633,784
4,964,602
82,720,293
52,576,276
632,215,135
710,595,924
293,579,705
(76,319,033)
217,260,672

298,590,395
116,807,412
2,002,341
70,497,454
42,021,750
529,919,352
587,161,124
155,024,810
(37,922,763)
117,102,047

25
3.18

1.64

68,395,100

71,313,753

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2552 716,823,000
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
- จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เพิ่มขึ้น
   - จากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง
รวมรายได้ที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้ส�ำหรับปี
จัดสรรก�ำไรสะสมเป็นส�ำรองหุ้นทุนซื้อคืน
จ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน (หมายเหตุ 20)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 716,823,000

หุ้นสามัญ
23,913,428

8,895,305
(2,223,826)
6,671,479
6,671,479
30,584,907

2,131,833,600

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

2,131,833,600

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)”)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

72,000,000

72,000,000

ส�ำรอง
ตามกฎหมาย

215,000,000

215,000,000

ส�ำรองทั่วไป

96,993,325
96,993,325

-

ส�ำรอง
หุ้นทุนซื้อคืน

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว

117,102,047
117,102,047
(96,993,325)
(68,082,415)
388,716,770

436,690,463

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

8,895,305
(2,223,826)
6,671,479
117,102,047
123,773,526
(96,993,325) (96,993,325)
(68,082,415)
(96,993,325) 3,554,958,277

- 3,596,260,491

หุ้นทุนซื้อคืน

(หน่วย : บาท)
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2,131,833,600
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 กันยายน 2553
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน
   - จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ลดลง
   - จากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี
รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้ส�ำหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

หุ้นสามัญ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)”)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553

(39,441,412)
9,860,352
(29,581,060)
(29,581,060)
1,003,847

30,584,907

ส่วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

72,000,000

72,000,000

ส�ำรอง
ตามกฎหมาย

215,000,000

215,000,000

ส�ำรองทั่วไป

96,993,325

96,993,325

ส�ำรอง
หุ้นทุนซื้อคืน

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
รวม
(96,993,325) 3,554,958,277

หุ้นทุนซื้อคืน

(39,441,412)
9,860,352
(29,581,060)
217,260,672
217,260,672
217,260,672
187,679,612
(116,243,450)
(116,243,450)
489,733,992 (96,993,325) 3,626,394,439

388,716,770

ยังไม่ได้จัดสรร

(หน่วย : บาท)
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งบกระแสเงินสด
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)”)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553
(หน่วย : บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการปรับกระทบก�ำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
หนี้สูญรับคืน
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
ขาดทุน(ก�ำไร)จากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์จากการเลิกใช้งาน
รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากและเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบี้ยอื่น
รายได้เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินอื่น
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
เงินสดรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
เงินสดรับดอกเบี้ยอื่น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน

2554

2553

293,579,705

155,024,810

47,952,668
(8,565,167)
(5,124,664)
(45,457,960)
(109,963,623)
(1,121,557)
(1,861,077)
21,753,909

34,888,027
(48,754)
(18,240,000)
1,955,876
786,209
(31,512,738)
(44,579,592)
(397,636)
(5,829,293)
12,608,470

191,192,234

104,655,379

992,443,860
146,194,552
(1,587,338,824)
(20,527,465)

6,379,038
(739,049,560)
(459,439,196)
(11,563,984)

550,000,000
(817,893)
(466,454,368)
37,974,024
(157,333,880)
(20,364,682)
(67,346,093)
45,550,926
100,258,258
1,102,328
(98,133,143)

(206,518,100)
933,143,750
(3,605,475)
(375,998,148)
(12,738,859)
(32,827,399)
32,226,286
42,874,979
392,938
(346,070,203)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)”)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553
(หน่วย : บาท)

2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 6)
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด
   เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2553

1,861,077
(70,735,731)
5,197,196
(7,126,976)
(70,804,434)

20,640,000
5,829,293
(14,567,646)
3,160,325
(3,164,070)
11,897,902

(116,243,450)
(116,243,450)
(285,181,027)
877,595,359
592,414,332

(96,993,325)
(68,082,415)
(165,075,740)
(499,248,041)
1,376,843,400
877,595,359

1,319,879

9,746,461

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)”)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัทฯ มีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ มีสาขาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
รวมทั้งสิ้น 13 สาขา (2553: 4 สาขา)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีครั้งที่ 1/2553 ของบริษัทฯ มีมติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ
จาก “บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)” โดย
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษเช่นเดิมว่า “Capital Nomura Securities Public Company Limited” และบริษัทฯ ได้จดทะเบียน
เปลี่ยนชื่อกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ยกเว้นมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทฯ ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
การแสดงรายการในงบการเงินได้ท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดในประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ/น.26/2549 เรื่องแบบงบการเงินส�ำหรับบริษัทหลักทรัพย์ลงวันที่ 29 มิถุนายน
2549
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
มาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามที่ระบุข้างล่างนี้
มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 (เว้นแต่
แม่บทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที)

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

การน�ำเสนองบการเงิน
สินค้าคงเหลือ
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่

10 (ปรับปรุง 2552)
11 (ปรับปรุง 2552)
16 (ปรับปรุง 2552)
17 (ปรับปรุง 2552)
18 (ปรับปรุง 2552)
19
23 (ปรับปรุง 2552)
24 (ปรับปรุง 2552)
26
27 (ปรับปรุง 2552)
28 (ปรับปรุง 2552)
29
31 (ปรับปรุง 2552)
33 (ปรับปรุง 2552)
34 (ปรับปรุง 2552)
36 (ปรับปรุง 2552)
37 (ปรับปรุง 2552)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกู้ยืม
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ก�ำไรต่อหุ้น
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจ
เกิดขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
การรวมธุรกิจ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพือ่ ขายและการด�ำเนินงานทีย่ กเลิก
การส�ำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อม
ราคาที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผู้ถือหุ้น
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ในงบการเงินนี้ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 แล้ว ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติก่อนวันที่มี
ผลบังคับใช้ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) และฉบับที่ 38
(ปรับปรุง 2552) จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินส�ำหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว
และมาตรฐานการบัญชีฉบับทีเ่ หลือไม่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ซึง่ ฝ่ายบริหาร
คาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในปีที่น�ำมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ที่ให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการได้รับบริการจ้าง
งานจากพนักงานแล้ว โดยกิจการต้องประเมินและบันทึกหนีส้ นิ เกีย่ วกับผลประโยชน์ของพนักงานเนือ่ งจากเกษียณอายุ
โดยใช้การค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จากการประเมินเบื้องต้นของฝ่ายบริหาร การน�ำมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติในปีบัญชี 2555 จะมีผลท�ำให้
บริษทั ฯ รับรูห้ นีส้ นิ ผลประโยชน์พนักงานในช่วงทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ประมาณ 44 ล้านบาทและก�ำไรสะสมของบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ลดลงประมาณ 44 ล้านบาท

4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้
ค่านายหน้า
ค่านายหน้าจากการเป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้ ณ วันทีท่ เี่ กิดรายการ
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิด
รายการ
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการ
รับเงินปันผล
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ดอกเบีย้ ถือเป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กยู้ มื โดยค�ำนวณจากยอดเงินต้นทีค่ งค้าง เว้นแต่มคี วามไม่แน่นอน
ในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย บริษัทฯ จึงหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตามเกณฑ์คงค้าง
กรณีดังต่อไปนี้ถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ย
1) ลูกหนี้ทั่วไปที่มีหลักประกันต�่ำกว่ามูลหนี้
2) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรายที่มีงวดการช�ำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่สาม
เดือนขึ้นไป
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3) ลูกหนี้อื่นที่มียอดค้างช�ำระดอกเบี้ยตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป
เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก� ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามหนังสือ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544
4.2 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและบัตรเงินฝากที่มีอายุ
คงเหลือไม่เกิน 3 เดือน รวมถึงเงินลงทุนระยะสัน้ ในตัว๋ เงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงินทีอ่ อกโดยสถาบันการเงินประเภท
เผื่อเรียกและประเภทที่มีวันถึงก�ำหนดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า และไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
บริษัทฯ บันทึกเงินสดที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทฯ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บัญชีเงินสดและบัญชีเครดิตบาลานซ์
รวมถึงเงินที่ลูกค้าวางเป็นหลักประกันเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษัทฯ เพื่อการควบคุมภายใน และ ณ วันที่ในงบดุล บริษัทฯ จะตัดรายการดังกล่าวในส่วนที่ไม่มีภาระ
ค�้ำประกันออกทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพย์ที่เป็นของบริษัทฯ เท่านั้น
4.5 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
บริษัทฯ ประกอบธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ยืมและผู้ให้ยืม
หลักทรัพย์ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ยืมหลักทรัพย์กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า
ท�ำการขายชอร์ตผ่านบัญชีเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ระบบเครดิตบาลานซ์ที่มีอยู่กับบริษัทฯ เท่านั้น
โดยประเภทของหลักทรัพย์ส�ำหรับธุรกรรม คือ กลุ่มหลักทรัพย์ในดัชนีเซ็ท 50 ซึ่งก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและอยู่ในรายชื่อหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ อนุญาตให้ลูกค้าซื้อในบัญชีมาร์จิ้นระบบเครดิตบาลานซ์
(Marginable Securities)
บริษัทฯ บันทึกบัญชีรับรู้ภาระที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาซึ่งได้นำ� ไปให้ยืมต่อเป็นเจ้าหนี้หุ้นยืม และบันทึก
บัญชีหลักทรัพย์ซึ่งน�ำไปให้ลูกค้ายืมต่อเป็นลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ในงบดุล ณ วันสิ้นปีบริษัทฯ ปรับปรุงบัญชี
เจ้าหนีห้ นุ้ ยืมและลูกหนีย้ มื หลักทรัพย์โดยค�ำนวณจากราคาปิด ณ สิน้ วันท�ำการสุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลค่าดังกล่าวในงบก�ำไรขาดทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ บันทึกเงินสด
ที่น�ำไปวางเป็นหลักประกันในบัญชีลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันและเงินสดรับจากคู่สัญญาบันทึกในบัญชีเจ้าหนี้
ทรัพย์สนิ ทีร่ บั เป็นประกัน ค่าธรรมเนียมการยืมและการให้ยมื หลักทรัพย์บนั ทึกตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลา
4.6 เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
1) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
บันทึกเป็นรายการก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุน
2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งที่ถือไว้เป็นเงินลงทุนชั่วคราวและระยะยาวแสดงตามมูลค่ายุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้นและ
จะบันทึกเป็นก�ำไรหรือขาดทุนในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
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3) เงินลงทุนในตราสารหนีท้ จี่ ะครบก�ำหนดช�ำระในหนึง่ ปีรวมทัง้ จะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนต�่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวน
ที่ตัดจ�ำหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
4) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
5) มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซือ้ หลังสุด ณ สิน้ วันท�ำการ
สุดท้ายของปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีถ้ อื พืน้ ฐานจากการค�ำนวณ
อัตราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุน
ค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
6) บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้ามี) ไว้ในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อมีสิ่งบ่งชี้ถึงการ
ด้อยค่า
7) บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน และเมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะบันทึกเป็นรายได้/ค่าใช้จา่ ยในงบ
ก�ำไรขาดทุน
4.7 ลูกหนี้/เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี
ลูกหนี้/เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชีที่เกิดจากการช�ำระราคาซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านส�ำนักหักบัญชี และยอดดุลสุทธิลูกหนี้/เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้
รวมถึงเงินที่ได้น�ำไปวางเป็นประกันกับส�ำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการท�ำธุรกรรมอนุพันธ์
4.8 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิลกู หนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และลูกหนีธ้ รุ กิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบวกดอกเบี้ยค้างรับ
ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ให้รวมถึงลูกหนี้ที่ซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
โดยใช้หลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมาวางเป็นประกัน ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์และลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน อันได้แก่
เงินที่น�ำไปวางเป็นประกันกับเจ้าหนี้หุ้นยืมหรือส�ำนักหักบัญชี และรวมถึงลูกหนี้อื่น เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์
ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถช�ำระเงินได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดและลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างด�ำเนิน
คดี ประนอมหนี้หรือผ่อนช�ำระ เป็นต้น
บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประเมินฐานะของลูกหนีแ้ ต่ละรายโดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียก
ช�ำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค�้ำประกัน และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อหนี้นั้นมีหลักประกันไม่เพียงพอ
และ/หรือมีโอกาสทีไ่ ด้รบั ช�ำระคืนไม่ครบ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ถือพืน้ ฐานการจัดชัน้ หนีแ้ ละการตัง้ ส�ำรองตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
1) มูลหนี้จัดชั้นสูญ หมายถึง
(ก) มูลหนี้ของลูกหนี้ที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้ว แต่ไม่ได้รับการช�ำระหนี้และบริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
การจ�ำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามกฎหมายภาษีอากรแล้ว
(ข) มูลหนี้ส่วนที่บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาปลดหนี้ให้
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2) มูลหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง มูลหนี้เฉพาะส่วนที่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะดังนี้
(ก) ลูกหนี้ทั่วไป และลูกหนี้อื่นที่มีหลักประกันต�่ำกว่ามูลหนี้
(ข) ลูกหนี้ผ่อนช�ำระรายที่มีงวดการช�ำระเงินไม่เกินทุกสามเดือน ซึ่งค้างช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตั้งแต่
สามเดือนขึ้นไป
(ค) ลูกหนีผ้ อ่ นช�ำระรายทีม่ งี วดการช�ำระเงินเกินกว่าทุกสามเดือน เว้นแต่มหี ลักฐานทีช่ ดั เจนและมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะได้รับช�ำระหนี้ทั้งหมด
3) มูลหนี้จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง มูลหนี้ส่วนที่ไม่สูงเกินกว่าหลักประกันของลูกหนี้ที่เข้าลักษณะ
ตาม 2)
โดยบริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ายลูกหนี้จัดชั้นสูญออกจากบัญชีทันทีที่พบรายการ และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรา
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลหนี้จัดชั้นสงสัยทั้งจ�ำนวน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กธ. 33/2543
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กธ. 5/2544 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2544
4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและค่าเผือ่ การ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ� นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้งานโดย
ประมาณดังนี้
อาคารส�ำนักงาน
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า
เครื่องใช้ส�ำนักงาน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ

20
12
3, 5, 6
5, 6
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและงานระหว่างติดตั้ง
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
บริษทั ฯ ตัดรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือ่ จ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รบั ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
(ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น) จะรับรู้
ในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย
บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์
ไม่มตี วั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นนั้
บริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า
บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปี
เป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
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4.11 ภาษีเงินได้
1) ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการ
บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยค�ำนวณจากก�ำไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในกฏหมายภาษีอากร
2) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีค�ำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันที่ในงบดุลกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่
ในงบดุล
บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี และรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ผลแตกต่างชั่วคราวเกิดจากการเปลี่ยน
แปลงมูลค่าของเงินลงทุน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์รอการขายและส�ำรอง
ต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็ต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่
บริษัทฯ จะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
บริษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกวันทีใ่ นงบดุล และจะปรับ
ลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าวเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯ จะไม่มกี ำ� ไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.12 สินทรัพย์รอการขาย
สินทรัพย์รอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนซึ่งถือตามราคาประเมินล่าสุดหักด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ
ด้อยค่า บริษทั ฯ รับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ่ มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต�่ำกว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลา
และความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงิน
ที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�ำหน่าย โดยการจ�ำหน่ายนั้น ผู้ซื้อกับ
ผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของ
ผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุน
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หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะ
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็นหาก
กิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังงบก�ำไรขาดทุนทันที
4.14 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า หมายถึง ภาระของบริษทั ฯ จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
ภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ เนื่องจากการขายชอร์ตหรือการยืมหลักทรัพย์ และภาระที่ต้องส่งคืนทรัพย์สิน
ที่บริษัทฯ ถือไว้เพื่อเป็นการประกันการให้ยืมหลักทรัพย์
4.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึง่ ท�ำให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ อี ำ� นาจ
ในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4.16 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับ
ผู้ให้เช่า จะจัดเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจ
ที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าด�ำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่นเบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่
ผู้ให้เช่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
4.17 เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศ ได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ในงบดุล
ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.18 ผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
4.19 ประมาณการหนี้สิน
บริษทั ฯ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว
และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้
และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
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5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและ
ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ มีดังนี้
5.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้
จากความเสีย่ งด้านเครดิตทีอ่ าจเกิดขึน้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ของลูกหนี้แต่ละราย โดยพิจารณาความเสี่ยงในการเรียกช�ำระและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้ค�้ำประกัน
5.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เมื่อฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีข้อ
บ่งชีข้ องการด้อยค่าเกิดขึน้ ซึง่ การทีจ่ ะระบุวา่ เงินลงทุนมีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่าหรือไม่นนั้ จ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ
ในการประมาณการผลขาดทุนโดยการวิเคราะห์สถานะของเงินลงทุนแต่ละรายการ
5.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั ฯ จะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ จะมีกำ� ไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นนั้ ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการ
ว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรที่
คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
5.4 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า
บริษทั ฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดลุ ยพินจิ
บนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน
5.5 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซือ้ ขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว
โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�ำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปร
ทีม่ อี ยูใ่ นตลาด โดยค�ำนึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลีย่ นแปลงของมูลค่าของเครือ่ งมือทางการ
เงินในระยะยาว
5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการใช้งาน
และมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมี
การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
5.7 คดีฟ้องร้อง
บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง่ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมิน
ผลของคดีทถี่ กู ฟ้องร้องแล้วและเชือ่ มัน่ ว่าจะไม่มคี วามเสียหายเกิดขึน้ จึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าว
ณ วันที่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)
2553

2554
เงินสด
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
เงินฝากประจ�ำที่มีอายุคงเหลือไม่เกินกว่า 3 เดือน
ตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทเผื่อเรียก
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอายุคงเหลือไม่เกินกว่า 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก : เงินฝากในนามบริษัทฯ เพื่อลูกค้า
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ

56,250
286,995,806
1,150,000,000
500,000,000
1,937,052,056
(1,344,637,724)
592,414,332

35,150
614,182,634
547,000,000
269,000,000
550,000,000
1,980,217,784
(1,102,622,425)
877,595,359

7. เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน
(หน่วย : บาท)
2553

2554
เงินฝากประจ�ำที่มีอายุคงเหลือเกินกว่า 3 เดือน
หัก : เงินฝากในนามบริษัทฯ เพื่อลูกค้า
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน - สุทธิ

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

-

8. เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
(หน่วย: บาท)
2554
2553
ราคาทุน/ราคาทุน
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย มูลค่ายุติธรรม ตัดจ�ำหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนจดทะเบียน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก : ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ตั๋วเงินคลัง
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี - สุทธิ
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
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9,333,816
631,108
9,964,924
1,338,463
(6,657,007)
4,646,380

4,095,000
551,380
4,646,380

6,947,147
21,402,672
8,857,825
981,417,482 1,019,520,030
1,009,767,301 1,028,377,855
40,779,875
(22,169,321)
1,028,377,855

-

253,505

4,646,380

253,505
1,028,631,360
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(หน่วย: บาท)
2554
2553
ราคาทุน/ราคาทุน
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจ�ำหน่าย มูลค่ายุติธรรม ตัดจ�ำหน่าย มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

15,675,250
(9,203,382)
6,471,868
6,471,868
11,118,248

15,675,250
(9,203,382)
6,471,868
6,471,868
1,035,103,228

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตั๋วเงินคลังซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ที่จะถือจนครบก�ำหนด
ช�ำระจ�ำนวน 249.75 ล้านบาท ซึ่งในจ�ำนวนนี้เป็นส่วนของลูกค้าที่บริษัทฯ ต้องส่งคืนเมื่อลูกค้าทวงถามเป็นจ�ำนวน
249.50 ล้านบาท ดังนั้นคงเหลือเป็นเงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ จ�ำนวน 0.25 ล้านบาท
8.1 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ ยกตามอายุคงเหลือของสัญญาได้ดงั นี้
(หน่วย : บาท)
2554
2553
อายุคงเหลือของ
อายุคงเหลือของ
สัญญาภายใน 1 ปี
รวม
สัญญาภายใน 1 ปี
รวม
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนีท้ จี่ ะถือจนครบก�ำหนด
   - ครบก�ำหนดช�ำระภายใน 1 ปี
ตั๋วเงินคลัง
รวมตราสารหนี้

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

-

-

6,947,147
(6,947,147)
-

6,947,147
(6,947,147)
-

-

-

253,505
253,505

253,505
253,505
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8.2 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของ
จ�ำนวนหุ้น/จ�ำนวนหน่วยลงทุนที่จ�ำหน่ายแล้วของนิติบุคคลนั้น (2554 : ไม่มีการถือหุ้นเกินร้อยละ 10) ดังนี้
(หน่วย : บาท)
2553
ประเภทของ สัดส่วนเงิน
ลงทุน
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ชื่อหลักทรัพย์
หน่วยลงทุน
หลักทรัพย์เผื่อขาย - หน่วยลงทุน
กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ปันผล ตราสารหนี้
กองทุนเปิดสมาร์ทแคช  
ตราสารหนี้

82.20 220,000,000
29.65 150,000,000

228,143,504
148,115,129

บริษทั ฯ ไม่ถอื ว่าการลงทุนในกองทุนรวมเป็นเงินลงทุนในบริษทั ร่วมหรือบริษทั ย่อย เนือ่ งจากบริษทั ฯ ไม่มอี ทิ ธิพล
ในการก�ำหนดนโยบายการเงินและการด�ำเนินงานของกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการที่เป็น
อิสระของผู้จัดการกองทุนรวมตามรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมและอยู่ภายใต้การก� ำกับดูแล
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ จึงบันทึก
เงินลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายชั่วคราวตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน
8.3 ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
(หน่วย : บาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม
2554
2553
ยอดยกมาต้นปี
เปลี่ยนแปลงระหว่างปีจาก
- การตีราคา
- ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ยอดคงเหลือปลายปี

30,584,907

23,913,428

(39,441,412)
9,860,352
1,003,847

8,895,305
(2,223,826)
30,584,907

8.4 ก�ำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
(หน่วย : บาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม
2554
2553
ก�ำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากการซื้อขายหลักทรัพย์
หลักทรัพย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนทั่วไป
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวมก�ำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
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(1,181,604)
34,955,500
8,565,167
42,339,063

215,246
18,240,000
18,455,246
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8.5 ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

(หน่วย : บาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม
2554
2553
ดอกเบี้ยรับจากตราสารหนี้
เงินปันผลจากตราสารทุน/หน่วยลงทุน
รวมดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์

2,173,084
1,861,077
4,034,161

2,844,483
5,829,293
8,673,776

8.6 เงินลงทุนในกิจการที่มีปัญหา
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ออกโดยบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ราคาทุน
2554
2553
ตราสารหนี้ - หุ้นกู้
สถาบันการเงินที่ถูกสั่งปิดกิจการ

-

7

มูลค่ายุติธรรม
2554
2553
-

-

ค่าเผื่อการปรับมูลค่า /
ด้อยค่าที่บันทึก
ในบัญชีแล้ว
2554
2553
-

7

9. ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
2554
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชีตราสารทุนและตราสารหนี้
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
หัก : ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชีในนามบริษัทฯ เพื่อลูกค้า
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี - สุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

594,338,299
45,837,086
640,175,385
(43,625,795)
596,549,590

(หน่วย : บาท)
2553
742,672,602
30,274,561
772,947,163
(30,203,021)
742,744,142
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10. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(หน่วย : บาท)
2553

2554
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน
ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
บวก : ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ

577,060,538
3,296,749,632
161,525,542
150,916,477
9,064,316
4,195,316,505
14,648,083
(6,749,416)
4,203,215,172

868,507,580
1,492,294,938
122,697,194
116,916,537
6,725,843
2,607,142,092
4,981,712
(6,749,416)
2,605,374,388

426,036
426,036
4,203,641,208

1,261,625
1,261,625
2,606,636,013

10.1 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษทั ฯ มีลกู หนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์ทรี่ ะงับการรับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์คงค้างเป็นจ�ำนวน
เงินประมาณ 6.7 ล้านบาท (2553 : 6.7 ล้านบาท)
10.2 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ได้จ�ำแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ
ตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การจัดท�ำบัญชีเกี่ยวกับ
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งลูกหนี้จัดชั้นสรุปได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
จ�ำนวนมูลหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้
2554
2553
2554
2553
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
มูลหนี้จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
รวม

6.7
2.3
9.0

6.7
6.7

6.7
6.7

6.7
6.7

10.3 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกันจ�ำนวนประมาณ 161.5 ล้านบาท เป็นเงินสดที่บริษัทฯ
วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
ที่ยืมมามีจ�ำนวนประมาณ 150.9 ล้านบาท (2553: 122.7 ล้านบาท และ 116.9 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

11. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หน่วย : บาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม
2554
2553
ยอดต้นปี
หัก : หนี้สูญตัดบัญชี
ยอดปลายปี
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6,749,416
6,749,416

9,171,127
(2,421,711)
6,749,416

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อาคาร
ส�ำนักงาน

ที่ดิน
ราคาทุน
31 สิงหาคม 2553
ซื้อเพิ่ม
จ�ำหน่าย
โอนเข้า/โอนออก
31 สิงหาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 สิงหาคม 2553
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
   ส่วนที่จ�ำหน่าย
31 สิงหาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 สิงหาคม 2553
31 สิงหาคม 2554

เครื่องใช้
ส�ำนักงาน

เครื่องตกแต่ง
และติดตั้ง ยานพาหนะ

4,263,129 18,441,572 146,223,792 124,293,532 18,899,500
- 28,375,838 2,663,415 24,374,034
- (4,228,220) (14,022,341) (15,319,500)
1,592,171 5,886,365
4,263,129 18,441,572 171,963,581 118,820,971 27,954,034
- 18,441,571 105,357,354 48,046,160
- 19,392,737 16,859,678

งานระหว่าง
ติดตั้ง
2,494,662
7,033,939
(7,478,536)
2,050,065

(หน่วย : บาท)
รวม
314,616,187
62,447,226
(33,570,061)
343,493,352

17,324,684
4,981,542

- 189,169,769
- 41,233,957

- (4,202,094) (13,975,940) (15,319,494)
- 18,441,571 120,547,997 50,929,898 6,986,732

- (33,497,528)
- 196,906,198

4,263,129
4,263,129

1 40,866,438
1 51,415,584

76,247,372
67,891,073

1,574,816
20,967,302

2,494,662 125,446,418
2,050,065 146,587,154

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม
2553
2554

27,108,981
41,233,957

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ที่ดินและอาคารของบริษัทฯ ทั้งจ�ำนวน 4.3 ล้านบาท ข้างต้นไม่ได้มีการใช้งานแล้วและ
อยู่ระหว่างรอการจ�ำหน่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเครื่องใช้ส�ำนักงาน เครื่องตกแต่งและติดตั้ง และยานพาหนะจ�ำนวน
หนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจ�ำนวน
เงินประมาณ 100.9 ล้านบาท (2553: 4.3 ล้านบาท และ 130.7 ล้านบาท ตามล�ำดับ)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย : บาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554

อายุการ
ตัดจ�ำหน่าย
คงเหลือ
ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์ระหว่างติดตั้ง
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หัก : ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน - สุทธิ

1.79 ปี

ยอดยกมา
ต้นปี
65,381,293
268,519
65,649,812
(54,372,104)
11,277,708

ค่าตัดจ�ำหน่ายที่รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปี

เพิ่มขึ้น /
โอนเข้า

ตัดจ�ำหน่าย

จ�ำหน่าย /
โอนออก

ยอดคงเหลือ
ปลายปี

5,703,012
- 71,084,305
4,200,181
- (2,914,293)
1,554,407
9,903,193
- (2,914,293) 72,638,712
- (6,000,760)
- (60,372,864)
9,903,193 (6,000,760) (2,914,293) 12,265,848
6,000,760

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ มีซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดจ�ำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคา
ทุนก่อนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 46.0 ล้านบาท (2553 : 31.7 ล้านบาท)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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14. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 รายการกระทบค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีซึ่งอยู่ใน
งบก�ำไรขาดทุนและภาษีเงินได้ที่ค�ำนวณจากก�ำไรทางบัญชีสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย : บาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม
2554
2553
ภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
ภาษีเงินได้ส�ำหรับปีซึ่งแสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเป็นค่าใช้จ่าย

81,292,874
(4,973,841)
76,319,033

37,592,415
330,348
37,922,763
(หน่วย : บาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม
2554
2553
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้ค�ำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้ร้อยละ 25
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน�ำมาหัก / รายได้ที่ไม่
   ต้องน�ำมารวมในการค�ำนวณก�ำไรทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

293,579,705
73,394,926

155,024,810
38,756,202

2,924,107
76,319,033

(833,439)
37,922,763

สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงในงบดุล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 ค�ำนวณจาก
ผลแตกต่างชั่วคราวตามวิธีหนี้สินภาษีเงินได้ แสดงได้ดังนี้
(หน่วย : บาท)
2554
2553
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ส�ำรองลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
อื่นๆ
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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3,965,098
6,962,800
1,602,449
22,269,921
7,511,962
42,312,230

7,843,176
6,962,800
1,602,449
14,237,906
6,708,437
37,354,768

(334,616)
(8,966)
(343,582)
41,968,648

(10,194,968)
(25,347)
(10,220,315)
27,134,453

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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15. สินทรัพย์อื่น
2554
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
สินทรัพย์รอการขาย
   (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจ�ำนวนประมาณ 28 ล้านบาท)
เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการช�ำระราคา
เงินมัดจ�ำ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินประกันการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับ
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์อื่น

(หน่วย : บาท)
2553

63,004,063

50,051,345

15,000,000
31,356,324
16,124,989
11,168,951
2,784,629
5,000,000
2,357,099
2,123,112
148,919,167

15,000,000
28,487,231
14,426,078
9,888,270
2,154,498
5,000,000
2,575,117
896,984
128,479,523

16. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสองแห่งเป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 550
ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 - 4.05 ต่อปี โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งจะครบก�ำหนด
ช�ำระคืนในเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึง กุมภาพันธ์ 2555

17. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2554
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินที่รับเป็นประกัน
เจ้าหนี้หุ้นยืม
ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

(หน่วย : บาท)
2553

1,097,147,623

1,695,339,224

145,965,391
150,916,477
758,199
1,394,787,690

49,094,110
116,916,537
435,032
1,861,784,903

1,958,631
1,958,631
1,396,746,321

26,560
26,560
1,861,811,463
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18. หนี้สินอื่น
2554
ค่าใช้จ่ายพนักงานค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมหนี้สินอื่น

98,226,414
20,273,032
35,466,571
25,987,557
179,953,574

(หน่วย : บาท)
2553
63,573,171
27,606,268
21,519,790
23,760,121
136,459,350

19. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไป
จ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งบริษัทฯได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายครบเต็มจ�ำนวนแล้ว

20. หุ้นทุนซื้อคืน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มีหุ้นทุนซื้อคืนจ�ำนวน 3,287,200 หุ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงินตาม
ราคาทุน 96.99 ล้านบาท ในราคาถัวเฉลี่ยหุ้นละ 29.51 บาท
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ�ำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน โดยมีจ�ำนวนหุ้นที่จะ
จ�ำหน่ายคืน 3,287,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.59 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งมีระยะเวลาในการขายหุ้นที่
ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 และราคาที่จะจ�ำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะต้องไม่น้อยกว่า
ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันท�ำการซื้อขายก่อนหน้านั้น หักด้วยจ�ำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว โดยใน
ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ�ำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนแต่อย่างใด

21. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการบริหารทุนของบริษัทฯ คือ การด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และการด�ำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

22. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
(หน่วย : บาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม
2554
2553
การให้บริการด้านตราสารหนี้
ที่ปรึกษาทางการเงิน
การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
การสนับสนุนธุรกิจ
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
อื่นๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

90

14,870,000
8,270,680
22,219,521
12,303,950
1,037,096
58,701,247

14,046,129
15,068,492
24,633,490
10,169,861
12,396,073
1,589,441
77,903,486

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)
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23. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ตามมาตรา 90 ของพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด และรวมถึงเงินเดือน โบนัส กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่าย
ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร

24. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของ
เงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด และจะจ่ายให้พนักงาน
ในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนฯ ดังกล่าว
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯเป็นจ�ำนวนเงิน 18 ล้านบาท (2553:
14 ล้านบาท)
นอกจากการจ่ายเงินสมทบเข้าเงินกองทุนตามปกติแล้ว บริษทั ฯ ยังได้ตงั้ ส�ำรองเพือ่ จ่ายสมทบเพิม่ เติมส�ำหรับพนักงาน
ที่ท�ำงานกับบริษัทฯ ครบ 5 ปี และ 10 ปี อีกจ�ำนวนหนึ่ง เงินส�ำรองเพื่อจ่ายสมทบเพิ่มเติมนี้มิได้จัดตั้งเป็นเงินกองทุน
และจะสมทบให้กับพนักงานที่เข้าท�ำงานกับบริษัทฯ ก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2529 เท่านั้น หนี้สินดังกล่าวได้รวมเป็น
ส่วนหนึ่งของรายการหนี้สินอื่นแล้ว

25. ก�ำไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�ำ้ หนักที่ออกจ�ำหน่าย
อยู่ในระหว่างปีโดยสุทธิจากหุ้นสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ

26. เงินปันผล
ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อนุมัติโดย

จ�ำนวนเงินปันผลที่
ประกาศจ่าย

เงินปันผลที่
ประกาศจ่ายต่อหุ้น

(ล้านบาท)

(บาท)

เงินปันผลจ่ายจากผลการ
ด�ำเนินงานประจ�ำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 สิงหาคม 2553

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปีครั้งที่ 1/2553
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553
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1.70

เงินปันผลจ่ายจากผลการ
ด�ำเนินงานประจ�ำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 สิงหาคม 2552

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2552

68

0.95
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27. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาทีต่ กลงร่วมกันระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั เหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้

รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
รายได้ค่านายหน้า
- Nomura Singapore Limited
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการ
ข้อมูลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- Nomura International
(Hong Kong) Limited
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการ
ด้านตราสารหนี้
- Nomura International
(Hong Kong) Limited
ค่าบริการรับจากการส่งค�ำสั่งซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน
ต่างประเทศ ยกเว้นประเทศไทย
- Nomura Singapore Limited
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการ
สนับสนุนธุรกิจ
- Nomura Singapore Limited
ค่าธรรมเนียมรับจากการให้บริการอื่นๆ
- Nomura Securities Co., Ltd.
ค่าธรรมเนียมรับจากการแนะน�ำลูกค้า
- Nomura Singapore Limited

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการรับบริการ
บ�ำรุงรักษาซอฟท์แวร์
- Nomura International
(Hong Kong) Limited
ค่าบริการเชื่อมต่อเครือข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
- บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น
ไฮเวย์ จ�ำกัด
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(หน่วย : บาท)
นโยบายการก�ำหนดราคา

2554

2553

39,941,142

25,365,563

-

7,348,304

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตราก�ำไรร้อยละ 10

-

14,046,129

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตราก�ำไรร้อยละ 10

-

1,763,647

11,206,431

10,169,861

อัตราค่านายหน้าทีค่ ดิ กับลูกค้าทัว่ ไป และ Exclusive
Partner ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และส�ำนักงาน ก.ล.ต.

อัตราทีต่ กลงกันทุกต้นปีซงึ่ ค�ำนวณจากประมาณการ
ต้นทุนบริการของปีบวกก�ำไรร้อยละ 10

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกอัตราก�ำไร ร้อยละ 10

11,013,090

- อัตราที่ก�ำหนดจากขอบเขตและปริมาณของงานที่
ได้รับมอบหมาย

812,978

1,059,766 ค�ำนวณจากรายการทีเ่ กิดขึน้ จริงของลูกค้าทีบ่ ริษทั ฯ
แนะน�ำ และอัตราร้อยละที่ก�ำหนดในสัญญา
ซึ่งเทียบเคียงได้กับธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน

5,306.70
เหรียญฮ่องกง

846,300

5,306.70 อัตราค่าบริการที่เทียบเคียงราคาตลาด
เหรียญฮ่องกง

421,919 อัตราเดียวกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน
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2554
รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี (ต่อ)
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
- Nomura Singapore Limited

2553

(หน่วย : บาท)
นโยบายการก�ำหนดราคา

361,819

197,217 ค�ำนวณจากมูลค่าซือ้ ขายหลักทรัพย์และอัตรา
ค่านายหน้าที่เทียบเคียงกับลูกค้าทั่วไปที่ไม่มี
ความเกี่ยวโยงกัน

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการเป็นตัวแทน
การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์
- Nomura International
(Hong Kong) Limited

-

253,125 อัตราที่ก�ำหนดในสัญญาโดยเทียบเคียงจากธุรกิจ
ลักษณะเดียวกัน

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
- กรรมการ

36,086

ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย
- กรรมการ

240,000

17,678 อัตราเดียวกับพนักงานอื่นของบริษัทฯ
240,000 อัตราค่าบริการเป็นราคาเหมาจ่าย

ยอดคงค้างของรายการระหว่างกัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 แสดงภายใต้รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
2554
2553

สินทรัพย์อื่น - รายได้ค่าธรรมเนียมค้างรับ
- Nomura Singapore Limited
- Nomura International (Hong Kong) Limited
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
- Nomura Singapore Limited
หนี้สินอื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
- บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จ�ำกัด
- Nomura International (Hong Kong) Limited
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
- กรรมการ

1,900,875
-

1,719,182
846,129

113,130,702

286,802,688

103,122
46,459

35,160
25,486

1,954,884

2,231,219

28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลัก คือธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
ธุรกิจวาณิชธนกิจ บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย
ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 และส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 สิงหาคม 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้
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(หน่วย : ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม
ส่วนงาน
นายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
2554
2553
รายได้ทั้งสิ้น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
ก�ำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงาน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไรสุทธิ

748
378

580
291

ส่วนงาน
วาณิชธนกิจ
2554
2553
36
16

38
14

ส่วนงานอื่นๆ
2554
2553
13
3

21
1

รวม
2554
2553
797
397

639
306

157

82

42
8
(23)
(288)
(76)
217

18
3
(13)
(241)
(38)
117

(หน่วย : ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม
ส่วนงาน
นายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
2554
2553

ส่วนงาน
วาณิชธนกิจ
2554
2553

ส่วนงานอื่นๆ
2554
2553

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ส่วนกลาง
รวมสินทรัพย์

รวม
2554
2553
147
5,607
5,754

125
5,440
5,565

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
29.1 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าส�ำนักงานและยานพาหนะซึง่ จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการในอนาคตโดย
จะถึงก�ำหนดช�ำระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันสิ้นปีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
จ�ำนวนเงิน
ภายในหนึ่งปี
ตั้งแต่ 1 - 2 ปี
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
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29.2 บริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นจ�ำนวนคงที่
ที่ก�ำหนดไว้ อัตราร้อยละของมูลค่าการซื้อขายและ/หรืออัตราร้อยละของมูลค่าการช�ำระและรับช�ำระราคา
หลักทรัพย์สุทธิเป็นรายเดือน
29.3 บริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท
ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ส�ำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นจ�ำนวน
เงินคงที่ที่ก�ำหนดไว้ และ/หรือเป็นอัตราต่อสัญญาส�ำหรับการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
29.4 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ให้กบั ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยค�ำนวณจากมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 0.0007 - 0.0018 และส�ำหรับค่าธรรมเนียมจากการประกอบธุรกิจค้า
หลักทรัพย์ การจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมอื่นที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาต ก�ำหนดให้จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 1 ต่อปีของรายได้จากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ข้างต้น ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมโดยรวมจะต้องไม่ต�่ำกว่า
500,000 บาทต่อปี
29.5 โครงการพนักงานร่วมลงทุน
บริษัทฯ ได้มีโครงการพนักงานร่วมลงทุน (Employee Joint Investment Program : EJIP) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สวัสดิการพนักงานของบริษัทที่สนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเก็บออมโดยการซื้อหุ้นของ
บริษัทฯ ซึ่งสมาชิกต้องจ่ายเงินสมทบเป็นจ�ำนวนหรือสัดส่วนที่เท่ากันทุกเดือนแต่ต้องไม่ต�่ำกว่า 500 บาท และ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนและค่าเฉลี่ยผลประโยชน์อื่น (Incentive) และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้กับ
สมาชิกในโครงการ เป็นจ�ำนวนร้อยละ 10 ของจ�ำนวนเงินที่พนักงานจ่ายสมทบ
ในระหว่างปี บริษัทฯ จ่ายสมทบเงินให้กับสมาชิกในโครงการตามสัดส่วนและได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
29.6 บริษัทฯ มีคดีซึ่งถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ�ำนวนรวมประมาณ 0.6 ล้านบาท ซึ่งคดีอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาในชั้นศาล และเนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของคดีจึงยังไม่สามารถประเมินผลของคดีได้ ดังนั้น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ จึงไม่ได้บันทึกส�ำรองเผื่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ในบัญชี

30. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึงสัญญาใดๆ ที่ท�ำให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สินทางการเงิน
หรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบดุล
ที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งก�ำไรหรือเพื่อการค้า
บริษัทฯ มีเครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน
ลูกหนี้/เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี ลูกหนี้และเจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบาย
ในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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30.1 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น
บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของ
บริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำ� นวนมากราย จ�ำนวน
เงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าที่แสดงอยู่ในงบดุล
30.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ คือความเสีย่ งทีม่ ลู ค่าของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินจะเปลีย่ นแปลงไปเนือ่ งจาก
การเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยในตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่
ในประเภทระยะสัน้ และมีอตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตรา
ตลาดในปัจจุบันและมีก�ำหนดช�ำระสั้น ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต�่ำ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ยได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
2554
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตรา
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
และมีระยะเวลา
ปรับขึ้น คงเหลือก่อนการก�ำหนด
ลงตาม อัตราดอกเบี้ยใหม่หรือ
ไม่มี
อัตราตลาด วันครบก�ำหนดสัญญา ดอกเบี้ย
น้อยกว่า 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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รวม

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่
ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

572
-

-

20
597

592
597

3.04
-

-

3,297
63

153
-

746
-

4,196
63

5.40
2.50

5.54
-

-

550

-

550

4.00

-

-

151

1,246

1,397

-

4.50
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(หน่วย : ล้านบาท)
2553
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
มีอัตรา
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ย
และมีระยะเวลา
ปรับขึ้น คงเหลือก่อนการก�ำหนด
ลงตาม อัตราดอกเบี้ยใหม่หรือ
ไม่มี
อัตราตลาด วันครบก�ำหนดสัญญา ดอกเบี้ย
น้อยกว่า 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ย
อัตรา
อัตรา
ลอยตัว
คงที่
ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี

รวม

307
-

550
-

21
743

878
743

1.47
-

1.46
-

1,492
50

117
-

999
-

2,608
50

4.50
1.25

4.50
-

-

-

1

1

-

-

-

117

1,745

1,862

-

2.25

30.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องคือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากที่บริษัทฯ
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อ
เวลาที่บริษัทฯ จะต้องน�ำไปช�ำระภาระผูกพันได้เมื่อครบก�ำหนด
วันที่ที่ครบก�ำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553
มีดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
2554
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุน - สุทธิ
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

592
5
-

597

-

-

6
-

592
11
597

313
-

594
1

8

54

3,297
-

4,204
63

-

550

-

-

-

550

297

1,100

-

-

-

1,397
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(หน่วย : ล้านบาท)
2553
ยอดคงเหลือของเครื่องมือทางการเงิน
เมื่อทวงถาม น้อยกว่า 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุน - สุทธิ
ลูกหนี้ส�ำนักหักบัญชี
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ
ดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้ส�ำนักหักบัญชี
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ไม่มีก�ำหนด

รวม

328
1,029
-

550
743

-

-

6
-

878
1,035
743

240
-

875
-

3

47

1,492
-

2,607
50

-

1

-

-

-

1

166

1,696

-

-

-

1,862

30.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ ไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มี
สาระส�ำคัญ
30.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนหรือหุ้นทุน เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะท�ำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงิน
30.6 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึงจ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ
รอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ บริษัทฯ ได้มีการประมาณการ
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก) สินทรัพย์ทางการเงิน
ในการก�ำหนดราคายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของตราสารทางการเงิน ราคายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการ
เงินส่วนใหญ่ถือตามจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบดุล รวมถึงเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินให้กู้ยืม
แก่พนักงาน ซึ่งจะมีราคาใกล้เคียงกับราคาตามบัญชี เนื่องจากมูลค่าตราสารทางการเงินส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่
กับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด มูลค่ายุตธิ รรมของลูกหนี้ ส�ำนักหักบัญชีถอื ตามราคาตามบัญชี เนือ่ งจากมีกำ� หนด
ช�ำระระยะสั้น ส่วนตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขและระยะเวลาที่เป็นมาตรฐานซึ่งซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องจะใช้ราคาตลาดเป็นราคายุติธรรม เช่น เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น ส่วนมูลค่ายุติธรรม
ของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถือตามราคาตามบัญชีหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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ข) หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน เจ้าหนีส้ ำ� นักหักบัญชีและเจ้าหนีธ้ รุ กิจหลักทรัพย์และสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าถือ
ตามราคาตามบัญชี เนื่องจากมีก�ำหนดช�ำระระยะสั้น
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ 2553 ราคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินของบริษัทฯ ไม่แตกต่างไป
จากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�ำคัญ

31. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ล�ำดับ
1

ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ชื่อผู้สอบบัญชี

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
(ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 กันยายน (โดยนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย)
2553 ถึง 31 สิงหาคม 2554)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

หน่วย : บาท
ค่าสอบบัญชี
1,100,000

1,100,000

หมายเหตุ : บริษัทส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด ไม่มีการให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจากการให้บริการในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

100

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน)

ติดต่อบริษัทฯ
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 :

ส�ำนักงานสาขาวิภาวดีรังสิต :

ส�ำนักงานสาขาพระปิ่นเกล้า :

ส�ำนักงานสาขาเอสพละนาด :

589/111 อาคารทาวเวอร์ 1 ออฟฟิศ ชั้น 20 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66(0) 2725 8600
โทรสาร +66(0) 2745 6220 +66(0) 2745 6221
7/129 อาคารส�ำนักงานเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า
ชั้น 9 ห้อง 902 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ +66(0) 2638 5950 +66(0) 2287 6950
โทรสาร +66(0) 2884 9064 +66(0) 2884 9067

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

ศูนย์บริการนักลงทุน
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

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

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

